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1. HYRJE 

Në maj të vitit 2002 ka përfunduar një studim gjithëpërfshirës (Projekti mbi Asistencën Teknike të 

Sektorit të Energjisë, i financuar nga Banka Botërore - ESTAP) i sektorit të energjisë, që e ka adresuar 

krijimin e strategjisë për zhvillimin afatmesëm dhe afatgjatë të sektorit të energjisë në Kosovë. Ky studim 

ka përfshirë “MasterPlanin e Shpërndarjes së Energjisë” për Kosovën për periudhën 2000-2015. 

Megjithatë, rekomandimet nga plani ende pritet të përfundohen. Gjatë dhjetë viteve të fundit, për shkak të 

kufizimeve buxhetore, shumica e përpjekjeve të bëra në zhvillim dhe mirëmbajtje në lidhje me Sistemin 

Shpërndarës të Kosovës, kanë qenë më tepër reagim ndaj situatave të hasura në terren, se sa përpjekje të 

nxitura nga një plan strategjik. Për shkak të kohës së gjatë të kaluar-vjetërsisë së raportit ESTAP dhe 

kushteve të ndryshuara në terren, rekomandimet nga MasterPlani i Shpërndarjes së Energjisë, duhet të 

rishikohen dhe azhurnohen para se të përfundohen.  

Ky është plani i parë zhvillimor i rrjetit që reflekton ndryshimet në kufirin OSSH/KOSTT në përputhje 

me vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës (QK) Nr.10/29 të marrë më 3 gusht të vitit 2011. Ky 

ndryshim i kufirit është aprovuar nga ZRrE-ja. Ndryshimi primar ka të bëjë me faktin që tani KOSTT do 

të jetë përgjegjës për operimin e nënstacioneve 110/35 kV dhe 110/10 kV, që më parë kanë qenë 

përgjegjësi e OSSH-së. 

Me zhvillimet e fundit në sektorin e energjisë elektrike, tani janë duke u krijuar mundësitë për të dizajnuar 

dhe realizuar zgjidhje të qëndrueshme strategjike. Vlen të ceket se shumë projekte të KOSTT-it ose janë 

realizuar ose aprovuar, çka edhe ka ndikuar në zgjidhjen e shumicës së kufizimeve të ndodhura në rrjetin 

e transmisionit në kushte normale operative dhe kushtet kur plotësohet kriteri N-1. Në vitin 2012, 

kapaciteti në disponim për t’u transmetuar te objektet energjetike të Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes 

ka qenë 1480 MW në kushte normale, dhe 1080 MW në kushtet kur plotësohet kriterit N-1. Kjo do të 

thotë që sistemi i transmisionit mund të furnizojë bruto ngarkesën 1480 MW, duke plotësuar kriterin e 

sigurisë N dhe nëse i referohemi ngarkesës së parashikuar maksimale, ekziston margjinë e mjaftueshme e 

sigurisë që sillet rreth 26.5%. Me një parashikim të ngarkesës gjatë pikut prej 1220 MW në vitin 2013 ne 

tani e kemi mundësinë të mbulojmë kërkesën tërësisht, duke aranzhuar kapacitet adekuat dhe duke 

garantuar operim të sigurt të objekteve energjetike të rrjetit shpërndarës. 

Kosova e merr pjesën më të madhe të furnizimit me energji elektrike nga burimet primare si në vijim: 

 Dy termocentralet me ndezje të thëngjillit “Kosova A” dhe “Kosova B” në rajonin e Prishtinës, 

dhe  

 Importeve përgjatë rrjetit 400 kV dhe 220 kV në TC “Kosova B”, dhe përgjatë rrjetit 400 kV në 

NS Peja 3 dhe Ferizaji 2, si dhe përmes NS 220kV Prizreni 2 dhe NS 220 kV Podujeva. 

Sistemi 110 kV shërben si shtyllë kryesore e furnizimit me energji të shtatë distrikteve të Kosovës. 

Distriktet shfrytëzojnë sistemet 35 kV dhe 10 kV për të shpërndarë energjinë në lokalitete, duke furnizuar 

shumicën e konsumatorëve përmes transformatorëve 10/0.4 kV. Rrjeti i nivelit 10 kV përmban afërsisht 

634 dalje 10 kV dhe 7678 transformatorë 10/0.4 kV. Humbjet teknike në rrjetin e shpërndarjes për 2013 

të llogaritura në rrjetin e tensionit të mesëm janë rreth 6%. Me numrin total të konsumatorëve përafërsisht 

486,120, nuk është befasuese se humbjet teknike të vlerësuara në rrjetin shpërndarës nën 10 kV janë gati 
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11% të tjera. Pjesa më e madhe e ngarkesës është e lidhur me konsumatorët shtëpiakë dhe të vegjël 

komercial që furnizohen në nivelin e tensionit 0.4 kV. 
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Skema e SEE të Republikës së Kosovës (duke përfshirë linjat dhe NS 35kV) është dhënë në shtojcat që janë pjesë e këtij dokumenti. 

Skema e sistemit elektroenergjetik të Kosovës është e treguar në figurën 1. 

Figura 1 – Harta e sistemit elektroenergjetik të Kosovës (gjeografike) 
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2. GJENDJA EKZISTUESE 

Në këtë pjesë shqyrtohet situata aktuale e lidhur me vendimin e QK për ndryshimin e kufirit të pronësisë 

në mes të transmisionit dhe shpërndarjes, asetet ekzistuese të rrjetit të shpërndarjes, sistemin e 

shpërndarjes pas vendimit të QK, aftësitë matëse, dhe monitorimin e komandimit të sistemit. Informacioni 

në këtë seksion shërben si bazë për dizajnimin e projekteve që do të ndërmerren në vitin 2014 dhe tutje. 

 

2.1 Asetet ekzistuese të Rrjetit të Shpërndarjes 

Tabela 1 – Gjatësitë në (km) të linjave ajrore dhe nëntokësore te rrjetit të shpërndarjes 

Niveli i  
tensionit                    

Rrjeti  
ajror                      

Rrjeti  
kabllor               

 Gjithsej                           

kV km km km 

35 596 29 625 

10(20) 927 332 1,259 

10 4,967 777 5,743 

6 45 5 50 

0.4 11,213 423 11,636 

 

 

Tabela 2 – Numri i nënstacioneve ekzistuese të rrjetit të shpërndarjes 

Niveli i  
tensionit                    

Nënstacionet Transformatorët Fuqia                        

km Nr. Nr. MVA 

35/10 46 95 626 

10(20)/0.4 2,266 2,321 830 

10/0.4 5,224 5,357 1,681 

6/0.4 53 54 15 

35/10/6 11 23 93 

35/0.4 12 15 39 

 

 

 

  



 

8 

 

2.1.1 Linjat dhe Nënstacionet Shpërndarëse 

Operatori i Sistemit të Shpërndarjes është i organizuar në shtatë distrikte. Problemet në performancën e 

rrjetit shpërndarës (siç janë: mbingarkesat e linjave dhe transformatorëve, reduktimet dhe niveli i ulët i 

tensionit) me të cilat janë ballafaquar linjat dhe nënstacionet në secilin distrikt, janë treguar në tabelat më 

poshtë. Vetëm linjat dhe nënstacionet me probleme janë listuar në tabelën më poshtë. 

Tipi standard i përçuesit të linjave ajrore të OShS është Al/Çe, përderisa tipi standard i përçuesit të linjave 

kabllore është me alumin. Të gjitha kabllot e reja janë të tipit XHP (ose XLPE). 

Rrjeti i linjave 35 kV në përgjithësi planifikohet dhe operohet si linja radiale ose linja unazore. Seksioni 

kryesor i përçuesit në përdorim te linjat ajrore 35kV është Al/Çe me seksion 95 mm2, por kemi edhe linja 

ajrore 35kV me seksion të përçuesit 70 mm2 dhe 120 mm2. Në rrjetin 35kV janë në përdorim edhe një 

gjatësi e kufizuar e kabllove nëntokësore të tipit IPO, XHP dhe XHE me seksion të përçuesit 95 mm2 dhe 

120 mm2 (në përdorim kemi edhe linja me seksion 240 dhe 150 mm2). 

Në tabelat 3 dhe 4 janë paraqitur performanca e disa prej linjave 35kV të zgjedhura sipas mbingarkesave 

më të larta dhe humbjeve teknike më të mëdha gjatë muajit tetor 2013. 

 

Tabela 3 – Performanca e mbingarkesave të linjave të zgjedhura 35kV 

 

Nr.  Linjat 35kV  
Kapaciteti  Fuqia maksimale 

MVA MW (%) 

1 NS 220kV Ferronikel - NS 35kV Drenas 17.6 22.05 136.00 

2 NS 110kV Prizren 1 - NS 35 kV Dragash 14.2 15.31 112.50 

3 NS 110kV Ferizaj 1 - NS 35kV Ferizaj  III  20.9 21.07 109.61 

4 NS 35kV Zhuri - NS 35kV Dragash 10.5 9.69 101.60 

5 NS 110kV Rahovec - NS 35kV Malisheva 17.6 17.05 99.74 

6 NS 110kV Gjilani - NS 35kV Gjilani I 17.6 16.33 97.43 

7 NS 110kV TC Kosova A - NS 35kV Mazgit 17.6 12.78 92.61 

8 NS 110kV Prishtinë 1 - NS 35kV Mazgit 17.6 15.59 90.90 

9 NS 110kV Ferizaj 1 - NS 35kV Kaçanik 14.2 10.65 79.40 

10 NS 110kV Prishtinë 1 - NS 35kV F.Kosovë 17.6 13.20 79.30 
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Tabela 4 – Performanca e humbjeve teknike në linjat e zgjedhura 35kV në Tetor 2013 

 

Nr.  LP 35kV 
Energjia  

Humbjet  
teknike 

(MWh) (MWh) (%) 

1 NS 110kV Vushtrri 1 - NS 35kV Mitrovicë II 3,879 675 17.41 

2 NS 110kV Prizren 1 - NS 35kV Dragash 6,680 222 3.32 

3 NS 110kV Rahovec - NS 35kV Malisheva 7,536 218 2.89 

4 NS 220kV Ferronikel - NS 35kV Drenas 9,475 141 1.49 

5 NS 35kV Zhuri - NS 35kV Dragash 4,022 140 3.49 

6 NS 110kV Ferizaj 1 - NS 35kV Kaçanik 4,074 133 3.27 

7 NS 110kV Rahovec - NS 35kV Xërxa 3,860 123 3.19 

8 NS 110kV Peja 1 - NS 35kV Gurrakoci 1,758 117 6.67 

9 NS 110kV Ferizaj 1 - NS 35kV Ferizaj III  9,683 93 0.96 

10 NS 110kV Lipjan - NS 35kV Shtime 4,555 92 2.01 

 

 

Gjatë operimit në sezonin dimëror në 7% të këtyre linjave arrihen ngarkesat mbi 100%. Bazuar në 

analizat e muajit tetor 2013, linja 35kV (NS 220kV Ferronikel – NS 35kV Drenas) me kapacitet prej 17.6 

MVA, është linja më e ngarkuar me 36% (22 MW) mbi kapacitetin nominal, derisa linja 35kV (NS 

110kV Vushtrri – NS 35kV Mitrovicë II) ka humbjet teknike më të mëdha për shkak të gjatësisë së kësaj 

linje. Përveç çështjeve të ngritura më lartë, këto dy linja ballafaqohen edhe me rënie të mëdha të tensionit 

dhe kualitet jo të mire të energjisë elektrike në regjione përkatëse. Të dyja linjat do të eliminohen/shuhen 

me ngritjen e kapaciteteve të NS 35kV Mitrovica II dhe NS 35kV Drenas nga niveli i tensionit 35kV në 

nivelin e tensionit 110kV. Për më shumë edhe linjat tjera 35kV të mbingarkuara dhe të ngarkuara mbi 

80% janë paraparë të eliminohen më ngritjen e nivelit të tensionit nga 35kV në 110kV, ku do përfitojmë 

zvogëlim të humbjeve teknike, rritje të kapacitetit shpërndarës, si dhe rritje të kualitetit të energjisë 

elektrike. 

Kapaciteti i zakonshëm i nënstacioneve 35/10kV në përdorim është 2 x 8 MVA, përderisa kemi edhe 

nënstacione 3x8 (NS Drenas, NS Mitrovica II e re, NS Gjakova I dhe NS Malisheva)  dhe 4x8 MVA (NS 

Prishtina III dhe Fushë- Kosova). 
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Tabela 5 – Problemet në performancën e NS-ve 35kV në janar 2013 

Distrikti Nënstacioni 

Niveli i  
Tensionit 

Kapaciteti  
transformues 

Ngarkesa 
maksimale 

Redukimet 
Tensioni 

kV MVA MVA % MW 

Prishtina Drenasi 35/10 24.00 27.24 113.80 3 93.0% 

Prishtina Prishtina III 35/10 32.00 33.85 105.78 2 97.0% 

Mitrovica Mitrovica II/1 e re 35/10 24.00 24.70 102.92 7 93.0% 

Prizreni Pirana 35/10 8.00 8.20 102.50 4 96.6% 

Gjakova Xërxa 35/10 16.00 16.28 101.77 3 90.0% 

Prishtina Mazgiti 35/10 16.00 16.27 101.67 0.3 95.0% 

Ferizaji Ferizaji III 35/10 16.00 14.80 92.50 1 96.0% 

Prizreni Zhuri 35/10 8.00 7.16 89.50 3 95.7% 

Prishtina Fushe Kosova 35/10 32.00 28.07 87.72 2 96.0% 

Ferizaji Ferizaji II 35/10 16.00 13.94 87.13 1 95.0% 

Ferizaji Shtime 35/10 14.30 12.51 87.48 - 89.0% 

Gjakova Gjakova I 35/10 24.00 19.51 81.29 3 95.6% 

Malisheva Malisheva 35/10 24.00 19.31 80.46 - 95.0% 

Prishtina Badovci 35/10 16.00 12.43 77.69 - 97.8% 

Gjilani Gjilani III 35/10 16.00 12.38 77.38 - 99.9% 

Gjilani Gjilani II 35/10 12.00 9.04 75.33 - 96.3% 

Ferizaji Ferizaji I 35/10 16.00 12.08 75.50 4 96.0% 

Mitrovica Shupkovci 35/10 16.00 11.79 73.69 - 98.0% 

Prizreni Theranda 35/10 8.00 5.81 72.60 3 98.3% 

Prizreni Dragash 35/10 12.00 8.65 72.08 3 87.0% 

Prishtina Palaj 35/10 8.00 5.73 71.59 - 99.9% 

Gjilani Lladova 35/10 8.00 5.61 70.13 - 93.9% 

 

 

Të dhënat në tabelën 5 janë dhënë vetëm sipas nënstacioneve 35kV, dhe nuk përfshijnë ndonjë problem 

lidhur me daljet në nënstacione. Vlen të përmendet se problemet me tension të raportuara në këtë tabelë 

janë paraqitur në zbarrat 10 kV. Në pikat kyçëse të konsumatorëve (400 V) kualiteti i tensionit është 

dukshëm më i degraduar. 

Rrjeti i linjave 10kV në qytet dhe pjesët tjera urbane është i tipit unazor, kurse në pjesët rurale është i tipit 

radial. Linjat ajrore 10kV përdorin përçuesin e tipit Al/Çe 3x35mm2 në shtylla të drurit dhe Al/Çe 3x50 

mm2 në shtylla të betonit për dalje me rryma nominale 630 A. Për linjat nëntokësore 10kV përdoret tipi i 

përçuesit XHP 1x150 mm2. Në linjat e vjetruara 10kV nuk kemi mundësi të rregullimit të tensionit 

përderisa të gjitha linjat e reja 10kV dizajnohen për operim në 20kV në momentin kur do të ketë rritje të 

kapaciteteve në rrjetin 10kV. 
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Tabela 6 – Performanca e linjave 10kV të zgjedhura sipas humbjeve teknike më të mëdha në vitin 2013 

 

Nr. Distrikti Dalja 10 kV 
Energjia 

Humbjet Teknike në  
10 kV 

Pmax Gjatësia Ngarkesa Tensioni NS 10/0.4kV Kons. 

MWh MWh % MW km % du (%) Nr. MVA Nr 

1 Ferizaji Gadime 18,400 5,026 27.32 4.24 45.98 78 61.7 38 8.82 2165 

2 Peja Juniku 21,800 4,233 19.42 5.33 47.80 131 47.8 51 11.70 2591 

3 Mitrovica Maxhunaj 20,031 4,028 20.11 4.51 43.87 83 45.1 44 8.57 2393 

4 Ferizaji Drenicës 20,863 3,610 17.31 4.14 45.18 49 35.9 48 8.26 2509 

5 Prishtina Lumi i madh 19,042 3,313 17.40 3.76 43.05 56 31.8 38 8.43 1901 

6 Prizreni Gjinovci 19,996 2,979 14.90 4.90 38.22 60 38.9 48 10.96 1883 

7 Prishtina Letanci 21,968 2,637 12.00 5.04 43.12 89 35.0 37 8.08 2329 

8 Prishtina Komoran 22,294 2,405 10.79 5.09 33.41 80 24.3 33 8.15 2000 

9 Gjakova Denji 15,295 3,415 22.33 3.42 42.22 138 53.6 33 5.68 1292 

10 Prizreni Mushtishti 23,831 2,104 8.83 6.02 55.95 68 21.2 50 10.88 2846 

11 Peja Barani 19,257 2,710 14.07 4.81 44.74 92 36.5 49 9.26 2234 

12 Prishtina Gllobari 20,895 2,385 11.42 4.58 37.90 83 23.7 41 7.23 1823 

13 Prizreni Kamenica 23,814 1,869 7.85 5.86 15.22 73 18.3 28 9.42 2303 

14 Prizreni Zhupa 20,146 2,450 12.16 3.94 49.63 54 23.2 38 8.78 3894 

15 Peja Onix 15,203 3,027 19.91 3.48 42.70 75 44.4 39 7.13 1825 

16 Ferizaji Sllovia 16,409 2,758 16.81 3.96 38.91 61 35.3 34 9.46 2585 

17 Prizreni Mamusha 20,753 2,132 10.27 4.37 25.71 64 22.5 36 9.90 2126 

18 Prishtina Orllati 20,168 2,141 10.62 4.04 40.01 62 19.7 55 8.92 1917 

19 Prishtina Shtrubullova 14,905 2,661 17.85 3.28 25.49 76 36.0 32 6.32 1348 

20 Gjakova Mirusha 16,639 2,363 14.20 3.30 36.63 128 40.8 36 5.75 1649 
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Tabela 7 – Performanca e linjave 10kV të zgjedhura sipas SAIDI-it më të madhe në 2013 

 

 

Nr. Distrikti Dalja 10kV 

SAIDI 
Mesatarja 

SAIFI 
Mesatarja 

Fuqia 
Maksimale 

NS 
10kV  

Konsumatorë 

orë/muaj Nr./muaj MW Nr. Nr. 

1 Peja Rugova 51.22 8.95 0.28 28 638 

2 Gjakova Ponosheci 47.75 12.96 3.54 49 1731 

3 Gjakova Cermjani 32.32 9.75 3.26 35 1730 

4 Gjakova Dobroshi 28.02 7.22 2.60 30 1418 

5 Prizreni Rahoveci 26.45 7.37 2.40 47 1114 

6 Prishtina Keqekolla 23.76 4.50 0.49 33 355 

7 Gjakova Skivjan 21.65 7.24 3.91 45 1936 

8 Prishtina Orllati 20.45 7.11 4.04 55 1917 

9 Mitrovica Shala 20.23 9.88 2.54 52 1912 

10 Mitrovica Turiqevci 18.83 4.40 2.87 51 1987 

11 Prishtina Llausha 18.20 8.76 2.70 29 1631 

12 Gjakova Bellanica 17.69 6.52 2.71 33 1532 

13 Peja Vitomirica 17.35 3.79 2.89 21 1348 

14 Mitrovica Stac. Hekurudhor 16.94 8.41 3.39 32 1727 

15 Ferizaji Varoshi 16.78 6.48 4.02 55 2097 

16 Gjakova Ura Terezive 16.55 10.23 3.62 39 1619 

17 Gjakova Raq-Moglica 16.50 8.42 2.83 30 1424 

18 Peja Juniku 16.15 5.60 5.33 51 2591 

19 Ferizaji Drejtimi i Betonit 16.02 6.68 3.14 33 1528 

20 Peja Kastrati 15.55 7.57 2.36 44 1383 

 

Tabela 8 – Numri i transformatorëve 10/0.4kV sipas kapacitetit 

Distrikti  
50  

kVA  
100 
 kVA 

160  
kVA 

250 
 kVA 

315 
kVA 

400  
kVA  

630 
 kVA 

1000  
kVA  

1250 
kVA  

1600 
kVA  

Total  

Ferizaj  88 200 305 348   135 132 53 1   1262 

Gjakova  50 164 258 156   83 118 32     861 

Gjilani  106 186 155 154   71 151 44   6 873 

Mitrovica  43 178 125 160 4 54 150 37 2   753 

Peja  52 198 450 166   101 150 48     1165 

Prishtina  66 251 231 352   228 497 202 12 6 1845 

Prizren  70 105 253 299   87 128 53     995 

Total 475 1282 1777 1635 4 759 1326 469 15 12 7754 

Total 
MVA  

23.75 128.2 284 409 1 304 835 469 18.75 19 2492 

 

Në nënstacionet 10(20)/0.4 kV numri i linjave (TU) 380V që dalin nga këto nënstacione është i varur prej 

kapacitetit (kVA) të transformatorit. Në përgjithësi: 
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- Transformatori me kapacitet 160 kVA – 3 dalje 0.4kV; 

- Transformatori me kapacitet 250 kVA – 4 dalje 0.4kV; 

- Transformatori me kapacitet 400 kVA – 6 dalje 0.4kV; 

- Transformatori me kapacitet 630 kVA – 8 dalje 0.4kV; 

- Transformatori me kapacitet 1000 kVA – 10 dalje 0.4kV 

- Transformatori me kapacitet 1250 kVA – 12 dalje 0.4kV; 

- Transformatori me kapacitet 1600 kVA – 15 dalje 0.4kV  

 

Të gjitha linjat e tensionit të ulët 0.4kV janë radiale dhe nuk e kanë mundësinë e furnizimit me kapacitete 

alternative. Linjat ajrore të tensionit të ulët 0.4kV përdorin si standard tipin e përçuesit Al/Çe me seksion 

70/12 mm2. Në nivelin tensionit të ulët shfrytëzohen përçuesit me fije të telit më të hollë duke instaluar 

kabllo të aluminit me seksion të përçuesit 4x70 mm2  në pjesën kryesore të rrjetit të tensionit të ulët, 4x50 

mm2 në degëzimin kryesor, 4x35 mm2 në degëzime të vogla dhe seksionet e përçuesit 4x16 mm2 ose 4x25 

mm2 për furnizim të konsumatorëve fundor në mbarim të daljes. Për pjesën kryesore të daljeve të 

tensionit të ulët seksionet e përçuesit 4x95 mm2 ose 4x120 mm2 mund të shfrytëzohen.  

 

2.2 Praktikat në planifikim dhe operim të rrjetit të shpërndarjes 

Për shkak të pozitës financiare të vështirë në të kaluarën, Sistemi i Operatorit të Shpërndarjes nuk ka qenë 

në gjendje të aplikojë kriteret e planifikimit dhe standardet e dizajnimit që një kompani fitimprurëse e 

shpërndarjes së energjisë elektrike normalisht do t’i përdorë për të përcaktuar standardet e sigurisë në 

furnizim, kufijve të tensionit, dimensionimin dhe kapacitetin optimal të përçuesve për linja ajrore, 

kabllove nëntokësore dhe transformatorëve, etj. Në të vërtetë planifikimi i rrjetit të shpërndarjes për disa 

kohë ka qenë i nxitur kryesisht duke ju përshtatur rrethanave. Funksionimi i rrjetit brenda kufijve të 

tensionit sipas kodeve në fuqi në nivelin e tensionit 10 kV dhe rrjetin e tensionit të ulët janë "luks" që 

rrejti i shpërndarjes ka qenë në pamundësi për të përballuar.  

Edhe pse (N-1) standardet e sigurisë në furnizim janë aplikuar në përgjithësi gjatë planifikimit të 

nënstacioneve primare 110/35 kV, 110/10 kV dhe nënstacionet 35/10 kV, ajo ka qenë e pamundur të 

operojë me atë nivel të sigurisë (N-1) dhe nuk është aplikuar në pjesën tjetër të rrjetit të shpërndarjes në 

linjat 10kV dhe transformatorët 10/0.4kV. Në të vërtetë është e zakonshme që nënstacionet 10/0.4kV të 

operojnë mbi ose në afërsi të kapacitetit nominal në kohën kur është i ngarkuar afër fuqisë maksimale.  

Linjat ajrore dhe kabllot gjithashtu operojnë rregullisht në ose në afërsi të ngarkesës së plotë dhe me 

rritjen e kërkesës rritet (duke përfshirë edhe kërkesën që vjen nga lidhjet e shumta të paligjshme  

në rrjet) rreziku i mbingarkesave. 

Rrjeti i TM dhe TU "lirshëm" projektohen për të vepruar brenda + / -5% të tensionit nominal në çdo nivel 

tensioni edhe pse në rrethanat e tanishme nuk është veçanërisht e rëndësishme. Në  

praktikë edhe pse tensioni në zbarrat 10 kV në një nënstacion mund të jetë i kënaqshëm, tensioni  

në fund të një dalje të gjatë 10 kV mund të bie nën kufirin nominal -5% (më poshtë në 9.5 kV).  
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Rregullimi i tensionit në TU është edhe më keq, ku tensioni në fund të një dalje të gjatë 380 V  

mund të bie më ulët për 70% të tensionit nominal (266 V). 

 

2.3 Vendimi i QK për ndryshimin e kufirit të pronësisë në mes të Transmisionit dhe Shpërndarjes 

Me datë 03.08.2011 Qeveria e Republikës së Kosovës (QK) mori vendimin Nr.10/29, për ndryshimin e 

kufijve në mes të rrjetit të Transmisionit dhe Shpërndarjes dhe transferimin e aseteve nga OSSH-ja tek 

KOSTT-i. Bazuar në këtë vendim, 1) Të gjitha asetet 400/220/110 kV, do të jenë në pronësi të KOSTT-it, 

duke përfshirë edhe transformatorët 220/35/10(20) kV dhe 110/xx kV si dhe fushat përkatëse me 

ndërprerësin e transformatorëve 35 kV dhe 10(20) kV; dhe 2) Asetet e lartpërmendura, toka, ndërtesat, të 

punësuarit (operatorët e nënstacioneve) dhe pajisjet ndihmëse të transferohen nga OSSH-ja në KOSTT. 

 

Rritja e ngarkesës ekzistuese dhe asaj të pritshme, kërkon implementimin e një mori projekteve në nivelin 

e tensionit 110 kV, duke përfshirë ndërtimin e nënstacioneve të reja, rritjen e kapaciteteve dhe 

përmirësimin e nënstacioneve ekzistuese të tensionit të mesëm (rritja e kapaciteteve të nënstacioneve nga 

niveli 35 kV ne 110 kV), etj. Këto projekte janë përfshirë në PZhRr 2010-14 të zhvilluar nga OSSH-ja 

dhe aprovuar nga ZRrE-ja. Kufiri i ri, i krijuar me vendim e Qeverisë së Republikës së Kosovës rezulton 

në atë se të gjitha nënstacionet e reja 110/xx kV dhe të gjitha përmirësimet e nënstacioneve ekzistuese 

35kV  në 110 / xx kV do të ndërtohen bashkërisht nga KOSTT-i (pjesa e tensionit të lartë) dhe KEDS-i 

(pjesa e tensionit të mesëm) në përputhje me kufirin e vendosur nga QK si dhe metodologjinë e taksave 

për kyçje të konsumatorëve në rrjetin e transmisionit të aprovuar nga ZRrE-ja.  Projektet e parashikuara 

janë përshkruar në tabelën 9 të këtij dokumenti. Këto projekte duhet të adresohen në Planin Zhvillimor të 

Rrjetit të Transmisionit që zhvillohet nga KOSTT-i dhe aprovohet nga ZRrE-ja në mënyrë që të 

plotësohen nevojat e Operatorit  të Sistemit të Shpërndarjes. 
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Tabela 9 - Projektet e propozuara nga OSSh-ja në mënyrë që të adresohen kufizimet në kapacitetet 

ekzistuese dhe atyre të pritshme 

 

P
ri

o
ri

te
ti

 

Nënstacionet 
ekzistuese 

Tanishme Planifikuar 

Tensionit Kapaciteti Ngarkesa maksimale 
Investimi i 
planifikuar 

Tensioni Kapaciteti 

kV MVA MVA % Viti kV MVA 

1 Prishtina III  35/10 32 34 106 2015-2017 110/10(20) 80 

2 Mitrovica II 35/10 24 25 103 2015-2017 110/10(20) 80 

3 
Fushë- 
Kosova 

35/10 32 28 88 2016-2018 110/10(20) 80 

4 Malisheva  35/10 24 19 80 2016-2018 110/10(20) 63 

5 Ferizaji II  35/10 16 14 87 2018-2020 110/10(20) 80 

6 Drenasi 35/10 24 27 114 2017-2019 220/35/10(20) 80 

7 Mazgit 35/10 16 16 102 2019-2021 110/35/10(20) 80 

8 Kaçaniku 35/10 16 10.65 67 2020-2022 110/10(20) 31.5 

9 Dragashi 35/10 12 8.65 72 2022-2024 110/35/10(20) 31.5 

 

2.4 Kalkulimi i humbjeve teknike në rrjetin e shpërndarjes dhe metodologjia e aplikuar 

 

2.4.1 Aplikacioni GREDOS  

Në varësi të disponueshmërisë së të dhënave nga terreni, janë zhvilluar edhe metodologjitë për llogaritjen 

e humbjeve teknike. Deri në vitin 2011, humbjet teknike janë kalkuluar me softuerin/modulin GREDOS i 

cili modul ka mbuluar kalkulimin e humbjeve teknike prej zbarrave 110kV në nënstacionet 110/xx kV 

deri te pjesa primare e NS 10/0.4kV, respektivisht transformatorëve 10/0.4kV. Rrjeti i tensionit të ulët 

respektivisht  transformatorët 10/0.4kV janë prezantuar si ngarkesë nyje e daljeve/qarqeve 10kV. Do të 

thotë që ky softuer nuk e ka mundësuar modelimin e rrjetit të tensionit të ulët 400V.  

 

2.4.2 Aplikacioni “Power Factory”  

Pasi që softueri GREDOS ka qenë një softuer i dedikuar për përdorim komercial dhe duke pasur parasysh  

disa mangësi gjate përdorimit të tij të cekura si më lart, OSSH-ja e ka zëvendësuar këtë softuer me një më 

të avancuar, të quajtur “Power Factory”. Në dallim prej GREDOS, ky softuer e ka mundësinë e modelimit 

të gjitha niveleve të tensionit përfshirë edhe rrjetin e tensionit të ulët 400V. Aplikimi i këtij softueri dhe 

metodologjisë së re ka filluar nga janari i vitit 2012, pasi që të gjitha kushtet për implementimin e kësaj 

metodologjie janë krijuar me instalimin e njehsorëve me komunikim nga distanca për llogaritje të 

energjisë së sistemit që mundësojnë shfrytëzimin e profilit të ngarkesës nga matjet çdo 15 minuta.    

 

Përveç llogaritjes së humbjeve teknike të fuqisë, pakoja softuerike “Power Factory” mundëson edhe 

analizat si në vijim:  
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- Analiza e rrjedhjes së ngarkesës 

- Analiza e lidhjeve të shkurtra 

- Analiza e stabilitetit të tensionit 

- Analiza e linjave ajrore dhe kabllore 

- Analiza e rrjetit të shpërndarjes 

- Funksionet e mbrojtjes 

- Analiza e qëndrueshmërisë 

 

Si metodë e llogaritjes së analizave të cekura më lart përdoret rrjedhja e ngarkesës AC, e balancuar, 

sekuenca pozitive. Ndërsa rrjedhja e ngarkesës bëhet sipas metodave: 

- Njuton – Rapson (Ekuacionet e rrymave) 

- Njuton – Rapson (Ekuacionet e fuqive, klasike). 

 

 

2.4.3 Metodologjia e re e kalkulimit te humbjeve teknike 

 

1. Kalkulimi i humbjeve teknike në rrjetin me nivel 35kV – Për kalkulimin e humbjeve në këtë nivel 

tensioni përdoren tri metoda: 

a. Llogaritja e humbjeve teknike të fuqisë duke simuluar daljet 35kV të kyçura në nënstacionet 

110/35 kV me softuerin Power Factory dhe duke u bazuar në vlerta e fituara për humbjet e fuqisë, 

llogariten në mënyrë manuale humbjet teknike të energjisë për secilën linjë 35kV. Për të 

llogaritur humbjet teknike të energjisë në linja 35kV përdoret formula për kohëzgjatjen e 

ngarkesës maksimale, që merret nga profili i ngarkesës, respektivisht leximet e njehsorëve me 

komunikim nga distanca.  

b. Humbjet teknike në transformatorë 35/x kV kalkulohen duke u bazuar në profilin e ngarkesës nga 

leximet e njehsorëve me komunikim nga distanca. Ky profil ngarkesash na jep të dhënat e fuqisë 

të lexuara çdo 15 minuta, gjë që mundëson llogaritjen e humbjeve teknike me ngarkesë dhe pa 

ngarkesë çdo 15 minuta për secilin transformator. Kjo metodë është e vlefshme dhe merret e 

saktë, përderisa nuk zëvendësohet nga metoda e llogaritjes së humbjeve bazuar në matje.  

c. Metodë tjetër për kalkulimin e humbjeve teknike në transformatorë 35/10kV është metoda përmes 

matjeve. Kur të gjithë njehsorët të jenë të gatshëm për përdorim dhe vlerat e tyre të jenë të 

pranueshme, atëherë llogaritja e humbjeve teknike të energjisë do të merret nga njehsorët duke 

marrë ndryshimin e primarit dhe sekondarit të transformatorëve, ose diferencën në fillim dhe 

dalje të linjave 35kV. Deri atëherë, metodat e përshkruara më lartë do të jenë të vlefshme. 

Mirëpo, edhe në rastin kur matjet do të zyrtarizohen për llogaritje të humbjeve teknike, këto 

metoda do të vlejnë për krahasimin e tyre ose për të llogaritur humbjet aty ku matjet dështojnë. 

 

2. Kalkulimi i humbjeve teknike në daljet 10kV - Humbjet teknike të fuqisë kalkulohen duke simuluar 

fuqinë maksimale mujore të çdo dalje 10kV me programin “Power Factory,” duke fituar humbjet 

teknike në linja 10kV dhe në transformatorë 10/04kV. 
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Në krahasim me metodën e kaluar, nuk kalkulohet kohëzgjatja e humbjeve maksimale me formulë 

empirike, por me formulën që rezulton nga profili i ngarkesës me llogaritje çdo 15 minuta për çdo 

muaj dhe shërben për llogaritjen e humbjeve teknike me ngarkesë te energjisë ne linja 10kV dhe 

transformatorë 10/04kV. Po ashtu orët e ndërprera për çdo dalje 10kV merren nga profili i ngarkesës, 

që përfshin çdo ndërprerje që ka ndodhur në atë dalje. Humbjet pa ngarkesë në transformatorët 

10/04kV janë konstante dhe për llogaritjen e tyre nuk merret parasysh kohëzgjatja e ngarkesës, por 

koha operative që ka operuar dalja.  

Kur të gjithë njehsorët të montuar në NS 10/04kV të jenë në disponim, që do të thotë diferenca në 

hyrje të daljes dhe në fund të NS-ëve është e pranueshme për llogaritjen e humbjeve teknike, atëherë 

metoda e sipërme mund të jetë metodë për të krahasuar dhe për të gjetur anomalitë e matjeve. 

 

3. Kalkulimi i humbjeve teknike në rrjetin e tensionit të ulët - Në bazë të disa hulumtimeve, studimeve, 

analizave dhe testeve në rrjetin e tensionit të ulët, vlera aproksimative përdoren për kategori të 

veçanta. Llogaritja e humbjeve teknike ne rrjetin e tensionit të ulët punohet varësisht nga konfigurimi 

i konsumatorëve të këtij niveli në kuadër të nivelit 10kV. 

Humbjet teknike në rrjetin e tensionit të ulët nuk ka mundësi të llogariten me ndihmën e softuerit, për 

shkak të moskonfigurimit të rrjetit të tensionit të ulët, që do të thotë se nuk kemi bazë të shënimeve që 

të punohet diçka e tillë. 

Llogaritja e humbjeve në transformatorët 10/04kV i takon nivelit 10kV respektivisht tensionit të 

mesëm, kështu që vetëm humbjet në linja 0.4kV do t’i përkasin humbjeve të rrjetit të tensionit të ulët.  

Në bazë të analizave ne i kemi kategorizuar humbjet teknike në 04kV në tri kategori: 

a. Kategoria zero - nënkupton se humbjet janë zero, për shkak se pavarësisht se me çfarë rrjeti 

disponon konsumatori, pika matëse e tij gjendet në anën sekondare të NS burimor 110/10kV ose 

35/10kV dhe që humbjet teknike i faturohen konsumatorit. 

b. Kategoria një - përfshin vetëm apartamentet shumëkatëshe, që do të thotë se humbjet teknike janë 

shumë të vogla. Gjatësia e rrjetit 0.4kV nuk është larg prej NS-ve 10/04kV, pikat matëse janë të 

grumbulluara në vend dhe një pjesë të humbjeve në këtë rrjet e bart konsumatori. 

c. Kategoria dy - përfshin daljen që ka konsumatorë të përzier e që nënkupton se NS 10/04kV mund 

të jenë apartamente (banesa),  lagje apo edhe konsumatorë komercialë. Dallimi është se kjo dalje 

duhet të ketë më pak se 70% konsumatorë që i takojnë lagjes. Po ashtu nëse dalja disponon me 

më pak se gjysmën e konsumatorëve që janë lagje, ndërsa pjesa tjetër është komerciale, atëherë i 

takon këtij grupi. 

d. Kategoria tre - përfshin daljen që ka konsumatorë të cilët kryesisht i takojnë lagjes, ose me më 

shumë se 30% lagje në krahasim me apartamentet. 
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Tabela 10 – Humbjet teknike sipas niveleve të tensionit në rrjetin e shpërndarjes 

Humbjet Teknike sipas 
niveleve të tensionit 

2013 

Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nentor Dhjetor Total 

HT në linjat 35kV 
MWh 4,623 4,594 2,249 2,386 2,249 1,920 1,833 2,629 2,034 2,228 2,464 3,939 33,148 

(%) 0.89 1.03 0.49 0.66 0.73 0.66 0.60 0.84 0.68 0.62 0.63 0.75 0.73 

HT në 
transformatorët 

35/10kV 

MWh 1,535 1,262 895 879 895 875 856 795 859 1,002 1,035 1,343 12,232 

(%) 0.29 0.28 0.20 0.24 0.29 0.30 0.28 0.25 0.29 0.28 0.27 0.26 0.27 

HT në linjat 10kV 
MWh 22,046 17,817 15,685 12,300 9,234 8,725 9,658 10,054 9,278 11,737 13,914 21,574 162,022 

(%) 4.23 4.01 3.45 3.40 3.01 2.99 3.15 3.22 3.12 3.28 3.58 4.11 3.55 

HT në 
transformatorët 

10/0.4kV 

MWh 6,410 5,509 5,531 4,824 4,531 4,378 4,629 4,659 4,444 4,864 4,965 6,600 61,345 

(%) 1.23 1.24 1.22 1.33 1.48 1.50 1.51 1.49 1.49 1.36 1.28 1.26 1.34 

HT në linjat 0.4kV 
MWh 67,024 57,394 58,326 29,866 24,945 23,691 24,932 25,517 24,349 45,876 49,553 66,825 498,298 

(%) 12.87 12.91 12.83 8.25 8.14 8.11 8.13 8.16 8.18 12.84 12.74 12.72 10.91 

Totali i HT 
MWh 101,640 86,576 82,686 50,255 41,853 39,589 41,909 43,654 40,965 65,707 71,932 100,281 767,046 

(%) 19.52 19.48 18.19 13.88 13.65 13.56 13.67 13.97 13.76 18.39 18.49 19.09 16.79 

Energjia e pranuar 
nga KOSTT 

MWh 520,764 444,436 454,563 361,951 306,572 292,054 306,516 312,555 297,682 357,296 389,053 525,367 4,568,809 

Vërejtje: * Humbjet në transformatorët 110/35/10kV janë përgjegjësi e KOSTT-it duke filluar nga data 01 prill 2012  
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2.5 Matjet 

Sfidat kryesore me të cilat është ballafaquar Operatori i Sistemit të Shpërndarjes në fushat e Matjes së Konsumatorëve dhe Llogaritjes së Energjisë 

janë të renditura më poshtë. 

 Vjetërsia e njehsorëve 

 Lokacionet pa njehsorë  

 Mosmbyllja e pajisjeve ku janë të instaluar njehsorët  

 Lidhjet e reja  

 Saktësia, mirëmbajtja dhe kalibrimi i njehsorit  

 Vështirësia për t’ju qasur lokacioneve të konsumatorit  

 Ndërhyrjet në  njehsorë 

 

Profili i konsumit të konsumatorit (duke përfshirë konsumatorët industrialë) në vitin 2013 është treguar në tabelën 11. Kjo tabelë tregon numrin e 

konsumatorëve në nivel të konsumit mesatar mujor mbi vlerat e caktuara. Tabela 12 paraqet informatën lidhur me vjetërsinë e njehsorëve të 

instaluar në lokacionet e konsumatorëve. Kjo informatë në këto tabela është shfrytëzuar në zhvillimin e një strategjie për matje që do të ndihmojë 

në fokusimin e investimit në një qasje efektive dhe të orientuar në rezultate për të zvogëluar humbjet komerciale, përmirësuar llogaritjen e 

energjisë dhe për të asistuar në rregullimin e konsumatorëve. 

Tabela 11 –Profili i konsumit të konsumatorit  në 2013 (kWh/muaj) 

Distrikti Totali 
>5000kWh >2000kWh >1500kWh >1000kWh >700kWh >500kWh ≤500kWh 

Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % 

Gjakova 48,970 172 0.35% 348 0.71% 402 0.82% 1844 3.77% 2798 5.71% 11163 22.80% 32243 65.84% 

Ferizaji 68,555 276 0.40% 570 0.83% 514 0.75% 2315 3.38% 3764 5.49% 17206 25.10% 43910 64.05% 

Gjilani 55,317 173 0.31% 398 0.72% 364 0.66% 1886 3.41% 3365 6.08% 15114 27.32% 34017 61.49% 

Mitrovica 47,528 109 0.23% 320 0.67% 274 0.58% 1281 2.70% 1986 4.18% 9848 20.72% 33710 70.93% 

Peja 57,402 193 0.34% 521 0.91% 530 0.92% 2535 4.42% 3278 5.71% 12746 22.20% 37599 65.50% 

Prishtina 137,066 830 0.61% 1782 1.30% 1614 1.18% 6483 4.73% 8876 6.48% 32092 23.41% 85389 62.30% 

Prizren 71,282 255 0.36% 632 0.89% 752 1.05% 3272 4.59% 4271 5.99% 15548 21.81% 46552 65.31% 

Totali 486,120 2,008 0.41% 4,571 0.94% 4,450 0.92% 19,616 4.04% 28,338 5.83% 113,717 23.39% 313,420 64.47% 
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Tabela 12 – Paraqitja e njehsorëve sipas vjetërsisë në distrikte  

Distrikti Totali 
Më pak se 10 vite 10 deri 20Vite 20 deri 30 Vite 30 deri 40 Vite Më  tepër se  40 Vite Pa vit prodhimi 

Numër % Numër % Numër % Numër % Numër % Numër % 

Ferizaji 68,888 35,747 51.89% 13,306 19.32% 5,164 7.50% 4,807 6.98% 4,385 6.37% 5,479 7.95% 

Prizreni 72,506 22,528 31.07% 15,189 20.95% 10,790 14.88% 11,655 16.07% 9,686 13.36% 2,658 3.67% 

Prishtina 141,030 63,634 45.12% 26,407 18.72% 9,236 6.55% 13,127 9.31% 5,617 3.98% 23,009 16.31% 

Peja 58,739 31,163 53.05% 14,569 24.80% 2,742 4.67% 3,349 5.70% 3,019 5.14% 3,897 6.63% 

Mitrovica 47,717 26,152 54.81% 10,478 21.96% 1,949 4.08% 3,637 7.62% 2,436 5.11% 3,065 6.42% 

Gjilani 55,907 29,048 51.96% 11,199 20.03% 5,466 9.78% 5,188 9.28% 4,534 8.11% 472 0.84% 

Gjakova 49,751 18,390 36.96% 13,259 26.65% 6,872 13.81% 6,257 12.58% 3,265 6.56% 1,708 3.43% 

Totali 494,538 226,662 45.83% 104,407 21.11% 42,219 8.54% 48,020 9.71% 32,942 6.66% 40,288 8.15% 

 

2.6 Monitorimi dhe Komandimi i Sistemit të Shpërndarjes  

Aktualisht, monitorimi dhe komandimi i sistemit të shpërndarjes është duke u bërë në një mënyrë hierarkike nga Qendra Operative e Operatorit të 

Sistemit të Shpërndarjes (QORr) në Prishtinë. Informata për operimet dhe urdhrat transmetohen nga Qendra Komanduese e KOSTT-it në QORr. 

Pajisjet komunikuese të QORr/KOSTT përfshijnë një paraqitje në ekran “read-only” të nivelit të lartë të kushteve të sistemit të operimit të 

publikuar në QORr nga KOSTT-i, telefonin, komunikim elektronik, celularët dhe radiolidhjet me komunikim në dy drejtimet. QORr komunikon 

me të gjitha nënstacionet përmes telefonit, celularëve dhe në disa raste përmes radiolidhjeve me komunikim në të dy drejtimet. Ekzekutimi i të 

gjitha operimeve hapje-mbyllje të qarkut dhe monitorimi i kushteve të sistemit kryhen në mënyrë manuale në të gjitha nënstacionet, përveç nëntë 

nënstacioneve ku janë realizuar sistemet lokale SCADA.  
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2.7 Projektet e përfunduara gjatë vitit 2013  

Shumica nga këto  projekte kanë përfunduar gjatë vitit 2013. Po ashtu një pjesë e kostove kapitale të dala 

nga këto projekte janë financuar nga buxheti 2013.  

Tabela 13 – projektet e realizuara gjatë vitit 2013  

No. Scope Përfunduar 

1 Zëvendësimi i transformatorëve 10/0.4kV distributiv të mbingarkuar Q4 2013 

2 Përforcimi i rrjetit të TM dhe TU në 2013 Q4 2013 

3 Ndërtimi i linjave të TM 10(20)kV prej NS të ri 110kV Prishtina 7 Q1 2014 

4 Instalimi i mbrojtjeve multifunksionale të TM në NS 110/xx kV dhe 35/xx kV Q3 2013 

5 Ndërtimi I kanaleve kabllore të linjave të TM 10(20)kV prej NS të ri 110kV Gjilani V Q3 2013 

6 Zgjerimi I 3 nënstacioneve 110kV (NS Bibaj, NS Prizreni 1, NS Peja 1)  Q2 2013 

7 Ndërtimi I NS të ri 110/10(20) kV Prishtina 7 Q1 2013 

8 Përforcimi i rrjetit 2010/11 Q2 2013 

Vlen të përmendet se shumica e projekteve të iniciuara në vitin 2011 dhe 2012 e që janë të realizuara në 

vitin 2013, janë fokusuar në përpjekjet e rëndësishme për përforcim dhe zgjerim të rrjetit të TM dhe TU 

në shtatë distrikte, ndërtimin e nënstacioneve të reja, zgjerimin e nënstacioneve ekzistuese në mënyrë që 

të mbulohet ngarkesa ekzistuese si dhe të shkarkohet ngarkesa nga nënstacionet 35 kV si dhe avancimi i 

mbrojtjeve në pajisjet e TM në nënstacionet ekzistuese 110kV dhe 35kV. 

Përshkrimet detajuese janë dhënë për projektet specifike në shtojcat që janë pjesë e këtij dokumenti. 
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2.8 Gjeneratorët e kyçur në rrjetin e sistemit të shpërndarjes 

Gjeneratorët e kyçur në sistemin e shpërndarjes janë një burim i rëndësishëm që ndihmojnë në operimin 

e sistemit të shpërndarjes, që zvogëlon importet dhe humbjet teknike dhe në raste të caktuara ofron 

përparësi lidhur me çështjet e mjedisit. Tabela 14 paraqet një renditje të të gjithë gjeneratorëve aktualisht 

të kyçur në rrjetin e shpërndarjes së bashku me projektet/aktivitetet në zhvillim e sipër të avancimit në 

secilin nga këto lokacione. 

Tabela 14 – gjeneratorët e kyçur në rrjetin shpërndarës  

Emri i  
lokacionit 

Përshkrimi 
Kapaciteti 

Aktual 
(MVA) 

Energjia e 
Pritur 

Vjetore  
(GWh) 

Aktivitetet E Planifikuarra  

Lumëbardhi 
Tipi i hidrocentralit me rrjedhje të 
lumit, ndërtuar në vitin  1957 11 32.6 

HC është dhënë me koncesion në vitin 2005 për 
20 vjet dhe se i njëjti HC është riparuar në tërësi 
nga kompania që ka koncensionuar HC. 

Dikanci 
Tipi i hidrocentralit me rrjedhje të 
lumit, ndërtuar në vitin 1957 me 
kapacitet bazë prej  1.9MW 

3.5 11.5 
Shtimi i njësisë prej 2.6MW është kryer në  2013 – 
kapaciteti dhe energjia e pritur do të rriten deri në 
3.5MVA dhe 11.45GWh, respektivisht. 

Radavci 
Tipi i hidrocentralit me rrjedhje të 
lumit , ndërtuar në vitin 1935 me 
kapacitet bazë prej 0.35MW 

0.95 5.6 
Rehabilitimi dhe rritja e kapaciteteve është kryer 
në  mars të vitit 2010. 

Istogu 
Tipi i hidrocentralit me rrjedhje të 
lumit, ndërtuar në  1948 me 
kapacitet bazë prej  0.56MW 

0.84 4.9 
Rehabilitimi dhe rritja e kapacitetit është kryer në 
2011 – kapaciteti dhe energjia e pritur do të jetë  
0.84MVA dhe 4.9GWh, respektivisht 

Wind Power 

Centrali elektrik me erë, ndërtuar 
në vitin 2010 

1.35 3.3 

 Është nënshkruar marrëveshja për blerjen e 
energjisë mes KEDS-it  dhe “Wind Power” me 
datën  05.02.2014, ndërsa me datën 20.02.2014 
është lëshuar urdhëresa për kyçje të 
gjeneratorëve me erë. 

  

Energjia mujore dhe kapacitetet në dispozicion varen shumë nga uji në dispozicion dhe hidrologjia e një 

viti të caktuar. Vlerat për një vit mesatar hidrologjik janë paraqitur në tabelën 15 dhe figurat 3 dhe 4 në 

vijim. 
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Tabela15 - HC-të e vogla – Kapaciteti neto në dispozicion dhe energjia 

HC-të e vogla ekzistuese Janar Shkurt  Mars Prill  Maj Qershor Korrik  Gusht Shtator  Tetor  Nëntor Dhjetor 

Lumëbardhi 

Kapaciteti 
në 

dispozicion  
(MW) 

3.8 3.9 4.8 8.0 8.3 7.1 3.1 1.7 1.9 2.8 4.1 3.9 

Energjia 
neto 

mujore në 
dispozicion 

(GWh) 

2.36 2.20 2.99 4.80 5.15 4.28 1.94 1.07 1.17 1.75 2.44 2.45 

Dikanci 

Kapaciteti 
në 

dispozicion  
(MW) 

0.5 0.5 0.6 1.0 1.0 0.9 0.4 0.2 0.2 0.3 0.5 0.5 

Energjia 
neto 

mujore në 
dispozicion 

(GWh) 

0.40 0.37 0.50 0.81 0.87 0.72 0.33 0.18 0.20 0.29 0.41 0.41 

Radavci 

Kapaciteti 
në 

dispozicion  
(MW) 

0.4 0.4 0.5 0.9 0.9 0.8 0.3 0.2 0.2 0.3 0.4 0.4 

Energjia 
neto 

mujore në 
dispozicion 

(GWh) 

0.40 0.38 0.51 0.82 0.88 0.74 0.33 0.18 0.20 0.30 0.42 0.42 

Istogu 

Kapaciteti 
në 

dispozicion  
(MW) 

0.4 0.4 0.5 0.8 0.9 0.7 0.3 0.2 0.2 0.3 0.4 0.4 

Energjia 
neto 

mujore në 
dispozicion 

(GWh) 

0.25 0.24 0.32 0.51 0.55 0.46 0.21 0.11 0.13 0.19 0.26 0.26 

Total 

Kapaciteti 
në 

dispozicion  
(MW) 

5.1 5.2 6.4 10.6 11.1 9.5 4.2 2.3 2.6 3.8 5.4 5.3 

Energjia 
neto 

mujore në 
dispozicion 

(GWh) 

3.4 3.2 4.3 6.9 7.5 6.2 2.8 1.5 1.7 2.5 3.5 3.5 
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Duhet të theksohet se duke pasur parasysh natyrën e këtyre hidro-objekteve dhe rrjedhat mujore të ujit në 

dispozicion, kapaciteti më i lartë në dispozicion dhe prodhimi i energjisë së këtyre centraleve paraqitet 

gjatë sezonit të pranverës dhe nuk përkon me kërkesën vjetore gjatë pikut të sistemit.   

Figura 3 - HC-të e vogla ekzistuese – Kapaciteti total mujor në dispozicion 

 

Figura 4 - HC-të e Vogla Ekzistuese – Energjia Totale Mujore në Dispozicion 
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2.9 Analiza e konsumit të energjisë elektrike dhe parashikimi i kërkesës  

Në  figurën 5 është paraqitur rritja e bruto konsumit të energjisë elektrike dhe ngarkesa maksimale (piku) 

prej vitit 2000 deri 2013. Gjatë kësaj periudhe ngarkesa maksimale është rritur për 69% apo në një vlerë 

mesatare vjetore rreth 4.89%.  Konsumi i energjisë elektrike gjatë kësaj periudhe është rritur për 105% 

apo në një vlerë mesatare vjetore rreth 5.76%.  

Figura 5 – Konsumi vjetor i energjisë elektrike dhe ngarkesa maksimale për periudhën 2000 – 2013 

(përfshin konsumatorët të kyçur në nivelin e transmisionit) 
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Figura 6 – Konsumi vjetor i energjisë elektrike dhe fuqia e njëkohshme e OSSh-së gjatë pikut të sistemit 

për periudhën 2009 – 2013 

 

 

 

Figura 7 paraqet konsumin mujor të energjisë elektrike dhe ngarkesën maksimale gjatë vitit 2013, duke 

theksuar ndryshueshmërinë në shfrytëzimin e energjisë ndërmjet sezonit së verës dhe dimrit për shkak të 

ngarkesës nga ngrohja. 

Figura 7 – Konsumi mujor i energjisë elektrike dhe ngarkesa maksimale e OSSh për vitin  2013  
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Kërkesa për energji elektrike në të ardhmen, duke parashikuar vlerën dhe formën e saj brenda horizontit 

të planifikimit janë esenciale për Zhvillimin e Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes. OSSH-ja rregullisht 

e rishikon dhe e zhvillon parashikimin e ngarkesën maksimale “pikun” dhe kërkesën për energji elektrike 

afatshkurtër dhe afatgjatë duke përdorur teknika të ndryshme dhe modelimin matematikor. Rezultatet e 

parashikimeve më të fundit nga OSSH-ja janë dhënë në tabelën dhe figurën më poshtë. Këto të dhëna do 

të komunikohen në KOSTT (Sistemi i Operatorit të Transmisionit), ashtu siç kërkohet nga kuadri 

rregullator për zhvillimin e bilancit elektroenergjetik afatgjatë. 

 Një përmbledhje e parashikimeve të konsumit të energjisë elektrike dhe ngarkesës maksimale - pikut për 

vitet 2014-2023  janë paraqitur në tabelën 16 dhe në figurën 8.  
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Figura 8 –Parashikimi vjetor për konsumin e energjisë elektrike dhe ngarkesës maksimale –pikut te Operatori i Sistemit të Shpërndarjes gjatë 

viteve 2014 – 2023 
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Tabela 16 –Parashikimi vjetor i ngarkesës maksimale-pikut  dhe konsumit të energjisë elektrike të Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes për vitet 

2014 – 2023 

 

Parashikimi i pikut dhe konsumit 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Parashikimi i pikut (MW) 1,079 1,112 1,145 1,179 1,212 1,245 1,266 1,292 1,318 1,343 

Parashikimi i konsumit të energjisë 
(GWh) 4,606 4,482 4,672 4,687 4,701 4,715 4,730 4,744 4,757 4,772 
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2.9.1 Sezonaliteti dhe variacionet e tjera të kërkesës 

Projektimi i kritereve  për kapacitete të reja gjeneruese bazuar në kërkesën totale vjetore për energji 

elektrike, pikun vjetor dhe faktorin e ngarkesës vjetore të sistemit, nuk garanton gjithmonë se 

gjenerimi/prodhimi do të jetë i mjaftueshëm (d.m.th. në dispozicion atëherë kur kërkohet). Parametrat e 

tjerë të rëndësishëm, në planifikimin operativ të sistemit janë variacionet sezonale, javore dhe ditore të 

ngarkesës. Këta parametra kanë rëndësinë kryesore në planifikimin e saktë të sistemit dhe sigurimin e 

mjaftueshmërisë së sistemit gjatë periudhave mujore dhe ditore të caktuara.  

Shifrat vijuese paraqesin rezultatet e shënimeve më të fundit të OSSH-së dhe analizave të këtyre 

variacioneve. Të dhënat e ngjashme janë në raportet vjetore në dispozicion për publikun, të cilat janë 

publikuar nga KOSTT-i dhe ZRrE-ja.  

Figura 9 - Fuqia bruto maksimale dhe minimale për orë, për një ditë mesatare të muajit në vitin 2013 

 

Figura 10 - Lakoret  e ngarkesës për ditët maksimale të dimrit dhe ato minimale të verës në vitin 2013 

 

OSSH-ja supozon se modeli i konsumit i përshkruar në figurat 9 dhe 10 më lart, do të mbetet relativisht 

stabil gjatë periudhës në fjalë, përkundër ndryshimeve në sasinë e konsumuar të energjisë elektrike. 
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2.9.2 Modeli i rritjes së ngarkesës dhe konsumatorëve  

Të dhënat aktuale mbi nevojat e parashikuara për kapacitetin e shpërndarjes në nënstacione që furnizojnë konsumatorët dhe rritja e numrit të 

konsumatorëve për distrikt janë treguar në tabelën 17 dhe 18. Me ngarkesën aktuale (përdorimin) të kapaciteteve shpërndarëse (ngarkesa e 

rekomanduar është rreth 80 %), problemeve me tension, rritjen e pritur të ngarkesës dhe konsumatorëve dhe nivelin e humbjeve teknike të 

llogaritura, është shumë e qartë se duhet të realizohet një rehabilitim i rëndësishëm dhe përmirësimi i aseteve të shpërndarjes. 

Tabela 17 –Vlerësimi i nevojave të kapacitetit të shpërndarjes në vitet 2012-2023 

Përdorimi i Kapacitetit të Shpërndarjes (MVA) 

Distrikti 

2012 MVA 
Kapaciteti I 

Shpërndarjes 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Prishtina 596 64% 68% 72% 76% 79% 83% 84% 84% 86% 90% 93% 95% 

Ferizaji 170 74% 76% 78% 81% 85% 88% 89% 90% 91% 96% 98% 101% 

Gjakova 166 71% 76% 80% 84% 86% 88% 89% 89% 91% 95% 98% 101% 

Gjilani 155 58% 61% 66% 71% 77% 84% 85% 86% 87% 91% 94% 97% 

* Mitrovica 126 82% 86% 90% 94% 98% 101% 102% 103% 105% 110% 113% 117% 

Peja 257 52% 57% 59% 62% 65% 67% 67% 68% 69% 72% 75% 77% 

Prizreni 231 61% 62% 64% 67% 69% 72% 73% 73% 74% 78% 81% 83% 

Kosova 1,700 64% 68% 71% 75% 78% 82% 82% 83% 84% 88% 91% 94% 

* - Nuk përmban të dhënat komplete për Distriktin e Mitrovicës 
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Tabela 18 –  Vlerësimi i numrit të konsumatorëve 2014-2023  

Numri i parashikuar i konsumatorëve 2014-2023 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % 

132,296 109 137,017 113 144,805 119 146,398 120 149,612 123 152,506 125 155,070 127 157,309 129 159,223 131 160,809 132 

66,222 107 67,286 108 68,114 110 68,706 111 69,061 111 69,183 111 69,541 112 69,900 113 70,261 113 70,625 114 

53,152 118 55,679 124 58,206 129 60,733 135 63,233 140 65,752 146 67,055 149 69,151 154 70,715 157 72,004 160 

54,830 109 55,377 110 55,521 110 56,435 112 58,624 116 59,799 118 60,974 121 61,182 121 61,911 123 62,575 124 

46,465 109 47,863 112 49,261 115 50,269 118 51,075 120 52,035 122 52,783 124 53,415 125 53,933 126 54,335 127 

59,528 110 61,390 114 63,247 117 65,083 121 66,940 124 68,780 127 70,618 131 72,454 134 74,289 138 76,124 141 

71,859 109 73,339 111 74,544 113 75,474 115 76,166 116 76,585 116 78,724 120 79,936 121 81,148 123 82,360 125 

484,351 110 497,953 113 513,698 116 523,098 118 534,711 121 544,640 123 554,765 126 563,347 128 571,479 129 578,832 131 

* - Nuk përmban të dhënat komplete për Distriktin e Mitrovicës 
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3. PROJEKTET E PLANIFIKUARA PËR VITIN 2014 DHE MË TUTJE  

Bazuar në sfidat aktuale, projektet në veprim dhe rritjen e parashikuar, ne kemi filluar realizimin e 

projekteve nga viti 2013 dhe jemi duke planifikuar të ndërmarrim projektet që janë treguar në tabelën      

që është pjesë e këtij dokumenti për vitin 2013-17. Ky plan merr parasysh buxhetin e aprovuar  për vitin 

2014, të priturat nga buxheti për vitin 2015 dhe mundësin e Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes për të 

ekzekutuar projektet me sukses. Përveç kësaj, Operatori i Sistemit të Shpërndarjes planifikon të investojë 

në projektet e treguara në tabelën (që është pjesë e këtij dokumenti) për vitet në të ardhmen. Nevoja për 

këto projekte do të rishikohet dhe azhurnohet në baza vjetore për të siguruar se a janë llogaritur 

biznesi i ndryshueshëm dhe kushtet e sistemit. 

KEDS është në proces të fillimit të një studimi të menjëhershëm për të shikuar situatën e tanishme në 

detale në rrjetin e OSSh-së dhe të zhvillojë MasterPlanin e shpërndarjes së energjisë elektrike. Ky 

MasterPlani do të adresojë në veçanti hapat e kërkuar për transferimin e rrjetit 10 kV në 20 kV dhe 

eliminimin e nivelit të tensionit 35 kV. Gjithashtu do të parashtrojë qasjen për të rehabilituar 

infrastrukturën e shpërndarjes në nivelin 400V, pasi që kjo qasje do të ketë ndikim maksimal në 

zvogëlimin e humbjeve teknike. Projektet rezultuese do të vijojnë për t’u konsideruar në vitet e ardhshme 

si pjesë e planit të përgjithshëm strategjik për zhvillimin e rrjetit. Studimi do të përpiqet të modelojë 

elasticitetin e kërkesës-ngarkesës duke marrë parasysh që rregullimi i konsumatorëve do të zvogëlojë 

humbjet komerciale dhe do të sigurojë që planet e implementimit marrin në konsideratë edhe dallimet 

regjionale. 

Detaje shtesë dhe arsyetimet për projektet specifike në tabelën janë diskutuar në seksionet pasuese.  

Tabela me projektet kapitale për 2013 -2017 të aprovuara nga ZRrE dhe të planifikuara nga KEDS janë 

dhënë në shtojcat që janë pjesë e këtij dokumenti.
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3.1 Obligimet ligjore 

Ligji për Energjinë  

Operatorët e Sistemit të Transmisionit dhe Shpërndarjes përgatisin dhe publikojnë planet zhvillimore 

afatmesme dhe afatgjata në pajtim me kërkesat e Ligjit për Rregullatorin e Energjisë. Këto plane duhet të 

jenë në pajtim me obligimet e tyre sipas licencave dhe në pajtueshmëri me strategjinë e energjisë, 

programin e zbatimit të strategjisë dhe balancat e energjisë. 

Ligji për Energjinë Elektrike:   

1. Operatori i Sistemit të Shpërndarjes do të jetë përgjegjës për hartimin dhe publikimin e planeve 

afatmesme dhe afatgjate, që mbulojnë periudha prej së paku tre vjet, respektivisht dhjetë vjet, për 

zhvillimin e sistemit të shpërndarjes dhe koordinimin e përgatitjes së këtyre planeve me 

Operatorin e Sistemit të Transmisionit dhe komunat. 

Neni 6: Licenca e Operatorit të Sistemit Shpërndarës: 

1. Në përputhje me Nenin 7 të Ligjit për Energjinë, Nenin 16 të Ligjit për Energjinë Elektrike, i 

licencuari do të hartojë dhe publikojë planin zhvillimor afatmesëm dhe afatgjatë të Sistemit të 

Shpërndarjes, që mbulojnë periudha prej së paku  tri vite, respektivisht dhjetë vite. Plani 

zhvillimor duhet të jetë në dispozicion të OST dhe t’i dorëzohet në ZRrE-së për aprovim. 

2. I licencuari do të rishikojë planin zhvillimor afatgjatë çdo vit, në mënyrë që informacioni i 

paraqitur në planin zhvillimor, të vazhdojë të jetë i saktë në të gjitha aspektet materiale. 

Propozimet eventuale për plotësimin apo ndryshimin e planit zhvillimor do t’i dorëzojë ZRrE-së 

për aprovim. 

Neni 4.4.4: Kodi i Shpërndarjes  

Plani zhvillimor i Sistemit të Shpërndarjes do të përgatitet bazuar në studimin zhvillimor perspektiv të 

rrjetit elektrik për një periudhë kohore mesatare prej pesë  vjetësh. 
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3.2 Synimet 

Plani Zhvillimor i Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes është i dizajnuar që të mundësojë furnizimin e 

sigurt dhe të besueshëm me energji elektrike me një çmim të arsyeshëm dhe të sigurojë operimin e rrjetit 

në mënyrë transparente në pajtueshmëri me principet komerciale.  

Objektivat primare të Planit Zhvillimor të Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes i adresohen çështjeve në 

vijim sipas prioriteteve:  

1. Sigurimi i qëndrueshmërisë dhe kualitetit në furnizimin me energji elektrike dhe mbështetja e 

rritjes së ngarkesës.  

2. Rehabilitimi dhe modernizimi i matjes së energjisë elektrike.  

3. Pajtueshmëria me standardet e operimeve dhe performancës.  

4. Zvogëlimi i humbjeve teknike. 

Strategjia e përgjithshme e shfrytëzuar për t’i plotësuar objektivat si më lart, përbëhet nga:  

 Identifikimi në kohë te KOSTT-i i projekteve që kërkojnë rritjen e kapaciteteve dhe përmirësimin 

e nënstacioneve ekzistuese të tensionit të mesëm (rritja e kapaciteteve nga niveli 35 kV në110 

kV), në mënyrë që KOSTT-i t’i përfshijë në Planin Zhvillimor të Rrjetit të Transmisionit. 

 Zgjerimi i mundshëm i rrjetit 35 kV, për të adresuar kufizimet e rrjedhjes së ngarkesës dhe 

ngritjen e kualitetit të furnizimit vetëm për pjesët e rrjetit, ku ndërtimi i kapaciteteve 110kV dhe 

daljeve të reja 10(20)kV është teknikisht dhe ekonomikisht i pamundur.  

 Zëvendësimi i përçueseve, shtyllave dhe transformatorëve 10/0,4 kV të dëmtuar, për të qenë në  

pajtueshmëri me standardet dhe për të garantuar siguri publike dhe të furnizimit.    

 Zëvendësimi i pajisjeve matëse dhe menaxhimi i procesit të leximit të pikës matëse të 

konsumatorëve dhe po ashtu llogaritja e rrjedhave të energjisë në sistem. 

 Kryerja e studimeve për të shqyrtuar variantet për rehabilitimin e përgjithshëm të sistemit (duke 

llogaritur  jetëgjatësinë e objekteve, gjendja e riparimit dhe rënia e performancës), për të caktuar 

orientimin për standardet në të ardhmen, ngritjen e kapaciteteve (p.sh.ndryshimi i nivelit të 

tensionit të rrjetit nga 10 kV në 20 kV), dhe për të zvogëluar humbjet teknike në sistem. 

 Vënia në përdorim e sistemeve  SCADA, qendrave dispeçerike dhe operimeve të ndërlidhura dhe 

proceseve afariste për monitorimin dhe kontrollin e sistemit të shpërndarjes . 

 Analiza e modelimit të rrjetit – Softueri Power Factory. 

Plani Zhvillimor për Sistemin Shpërndarës nga Operatorit i Sistemit të Shpërndarjes do të merr parasysh 

kriteret në vijim në pajtueshmëri me paragrafin 4.4, kriteri i planifikimit të kodit të shpërndarjes. 

 Operimi i qëndrueshëm, i sigurt dhe aplikimi i standardeve për të ofruar shërbime kualitative të 

energjisë elektrike.  

 Shfrytëzimi optimal ekonomik i kapaciteteve të sistemit shpërndarës. 

 Zgjedhja e alternativave zhvillimore për të siguruar efiçiencë maksimale ekonomike.  

 Operimi ekonomik i sistemit të shpërndarjes në kushtet e ngarkesës maksimale.  



 

35 

 

 Respektimi i normave të sigurisë dhe legjislacionit mbi mbrojtjen kundër zjarrit 

 

3.3 MasterPlani zhvillimor 

Për shkak të kohës së gjatë të kaluar të MasterPlanit 2000-2015 të përgatitur nga asistenca teknike e 

financuar nga Banka Botërore dhe kushteve të ndryshuara (legjislacioni i ri, strategjia e energjisë), KEDS 

ka paraparë zhvillimin e një  MasterPlani të ri për Sistemin e Shpërndarjes. 

 

Për më tepër hartimi i planeve afatgjate që mbulojnë periudha prej së paku 10 vjet, për zhvillimin e 

sistemit të shpërndarjes është një detyrim ligjor i përcaktuar në Ligjin për Energjinë Elektrike, kushtet e 

licencës së OSSH-së dhe në rregullin për kushtet e përgjithshme për furnizim me energji elektrike. 

 

 

3.4 Metodologjia e zbatuar në planifikim 

Kërkesave dhe nevojave të larta për rindërtim dhe zhvillim të sistemit shpërndarës, pas një periudhe të 

gjatë stagnimi në njërën anë dhe ngritja e hovshme e kërkesës për energji elektrike që ka rezultuar me 

rritje të ngarkesës në anën tjetër, në të kaluarën e ka vënë OSSH-në në një gjendje që të mos ketë 

mundësinë që në vazhdimësi të përcjellë planet investuese duke iu përmbajtur edhe mundësive financiare 

të kufizuara për shkak të humbjeve komerciale të larta. Realizimi i kriterit N-1 është fokusuar vetëm te 

nivelet e tensioneve të larta dhe të mesme, tani këtë kusht kryesisht e zhvillojmë për nivelin e tensionit 35 

kV në transformimin 35/10 kV dhe linjat 10(20) kV të lokaliteteve të urbanizuara, kryesisht qyteteve të 

mëdha. Planifikimi është fokusuar nga niveli i tensioneve të larta dhe të mesme nga se me këto objekte 

atakohen numër më i madh i konsumatorëve dhe efekti i rritjes së sigurisë së furnizimit është më i lartë. 

Kriteri bazik ka qenë zgjidhja e kufizimit të kapaciteteve në pjesët e sistemit të mbingarkuar në nivelet e 

tensioneve të larta dhe krijimi i kushteve për zhvillimin e sistemit në rrjetin e tensionit të ulët. Ky kriter 

realisht i plotëson edhe të gjitha kërkesat tekniko-ekonomike të planifikimit të sistemit shpërndarës, nga 

se mundëson furnizimin kualitativ dhe të sigurt me energji elektrike të pjesës dërmuese të konsumatorëve. 

Gjatë planifikimit është marrë për bazë edhe përfshirja e një numri sa më të madh të konsumatorëve në 

projektet e përzgjedhura dhe zgjidhja e fyteve të ngushta në sistem. Metodologjia kryesisht bazohet në 

analizat energjetike të sistemit shpërndarës nga rëniet e tensionit, ngarkesat e pjesëve të sistemit në linja 

dhe transformatorë të TM, humbjet teknike që rrjedhimisht janë prezantuar edhe në këtë dokument sipas 

planit të projekteve përkatëse dhe rrezikshmërisë së objekteve elektrike. 
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3.5 Ekzekutimi i projektit dhe ndryshimi i implementimit 

Përveç ciklit normal të jetës së projektit që përbëhet nga fillimi, planifikimi, ekzekutimi dhe mbyllja, 

kujdes i veçantë do t’i kushtohet edhe si në vijim:   

 Angazhimi i akterëve për të siguruar se të gjitha palët e përfshira janë konsultuar në kohë të 

duhur, posaçërisht kur janë vendosur kërkesat e projektit . 

 Duke u siguruar se nivelet poshtë - lart të varësisë së projektit janë adresuar në mënyrë adekuate 

dhe zgjidhur si duhet për të garantuar se ne nuk përfundojmë me investime joefektive apo asete 

që janë në gjendje të vështirë (p.sh. koordinimi i projekteve të shpërndarjes dhe transmisionit). 

 Duke vepruar në bashkëpunim me ekipet e projekteve të ndërlidhura për të koordinuar kërkesat, 

objektivat, testimin, etj. 

 Implementimi i projektit që do të përcaktojë arritjen e objektivave afariste, duke siguruar trajnim 

adekuat për stafin dhe operatorët dhe duke fokusuar aktivitetet e testimit në procese afariste si 

përgjigje ndaj sistemit aktual të implementimit. 

 Duke ia sqaruar përgjegjësinë stafit menaxhues të projektit për të garantuar fokusim në objektivat 

e përgjithshme të projektit dhe autorizimin e stafit ta ndihmojë arritjen e objektivave. 
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3.6 Projektet madhore për nënstacionet 110 kV me KOSTT-in 

Projektet në vijim do t’i dërgohen KOSTT-it në mënyrë që të adresohen kufizimet në kapacitetet ekzistuese dhe atyre të pritshme  

1 Projektit: Shtimi i kapaciteteve të NS 35/10 kV Prishtina III në NS 110/10 kV Prishtina 6 (2015-2017) 

 Përshkrimi: NS i ri 110/10(20) kV Prishtina 6 me fuqi instaluese 2x40 MVA, do të mbulojë ngarkesën e NS ekzistuese 35/10 kV Prishtina III si 

dhe ngarkesën nga konsumatorët e rinj dhe do të sigurojë furnizim më të qëndrueshëm me energji elektrike. Ky NS do të mundësojë 

shpërndarje më racionale të energjisë elektrike në pjesën qendrore të Prishtinës dhe do të shkarkojë ngarkesën prej NS 110/10 kV 

Prishtina 2 dhe Prishtina 3. 

Qendra e Prishtinës momentalisht furnizohet nga NS 35/10 kV Prishtina III, me kapacitet prej 4x8 MVA. Ngarkesa maksimale gjatë 

janarit 2013 ka arritur në vlerat 34 MVA (106 %) duke u ballafaquar me reduktime të dhunshme si pasojë e kufizimeve në kapacitetet 

transformuese 35/10 kV. Ky kapacitet nuk mjafton për të furnizuar konsumatorët e tanishëm dhe të ardhshëm, si pasojë 

qëndrueshmëria e furnizimit me energji elektrike është e dobët. Me rritjen e numrit të konsumatorëve dhe kërkesës për energji 

elektrike, shumë biznese nuk do të munden të zhvillojnë aktivitetet e tyre për shkak të mungesës së kualitetit të shërbimit me energji 

elektrike. 

Ngritja e nivelit të NS Prishtina III nga niveli 35/10 kV në 110/10(20) kV, gjithashtu do të largojë kabllot nëntokësore 35 kV me vaj që 

e furnizojnë nënstacionin ekzistues nga NS 110/35 kV Prishtina 1, që do të rezultojë me reduktim të humbjeve teknike në nivelin e 

tensionit 35kV.  

Ky projekt do të sigurojë mundësi alternative të furnizimit, përmirësim të performancës së tensionit dhe zvogëlim të humbjeve teknike 

, për shkak të rritjes së efikasitetit të transformimit të tensionit dhe ndërrimin/rikonfigurimin e linjave 35 kV me 110 kV. 

2 Projekti: Shtimi i kapaciteteve të NS 35/10 kV Mitrovica II në NS 110/10 kV Mitrovica 2 (2015-2017) 

 Përshkrimi: Komuna e Mitrovicës me një popullatë rreth 73,200 banorë, furnizohet nga tre NS 35/10kV (Mitrovica II/1 e re, Mitrovica II/2 e vjetër 

dhe Shupkovci), me një kapacitet instalues 56 MVA. Nga këto tre nënstacione furnizohen afërsisht 330 NS 10/0.4kV me një kapacitet 

instalues prej 137 MVA. Vetëm NS Mitrovica II/1 e re ka  kapacitet instalues 24 MVA dhe ngarkesë maksimale në vlerën 24.7 MVA 
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(103 %).    

Që nga paslufta ky qytet është ballafaquar me reduktime të dhunshme si pasojë e kapaciteteve të limituara në shpërndarjen e energjisë 

elektrike në linjat 35kV si dhe në kapacitetet transformuese 35/10kV. Më herët NS 35kV Mitrovica II është furnizuar nëpër mes linjës 

35kV nga NS 110kV Vallaq që është me lokacion në Veri të Qytetit të Mitrovicës. Si pasojë e problemeve politike shpeshherë kjo linjë 

35kV është ndërprerë në NS 110kV Vallaq duke ndikuar komplet furnizimin me energji elektrike për jugun e Qytetit të Mitrovicës. Për 

të tejkaluar këtë problem është bërë ndërtimi i linjës kabllore 35kV nga NS 110kV Trepça me shtrirje të lirë (nëpër mes të qytetit) si 

zgjidhje emergjente e cila linjë me zhvillimin e qytetit më pas ka pësuar dëmtime të shumta në tërë gjatësinë e saj . Me ndërtimin e NS 

110kV Skenderaj dhe shuarjen e NS 35 kV ekzistues është bërë i mundshëm furnizimi i NS 35kV Mitrovica II edhe nga linja 35kV që 

vjen nga NS 110kV Vushtrria 1 me një gjatësi prej 35 km. Si përfundim vlen të theksohet se humbjet teknike në nivelin e tensionit 35 

kV në regjionin e Mitrovicës janë në nivelet e patolerueshme si pasojë e dëmtimit dhe gjatësisë së linjave 35 kV që furnizojnë NS 35 

KV Mitrovica II dhe Shupkovci.    

Për më shumë nënstacionet 35 kV të cekura më lart furnizohen nga NS 110/35/10kV Trepça i cili nënstacion është në pronësi të 

kombinatit Trepça dhe OSSh paguan një shumë të konsiderueshme të parave për shfrytëzim të këtyre aseteve.      

Nënstacioni i ri 110/10(20) kV, Mitrovica 2, 80MVA, është i rëndësishëm për të ndarë konsumatorët nga rrjeti shpërndarës i 

kompleksit të minierës “Trepça” (NS 110/35/6kV Trepça). Konsumatorët që gjenden me lokacion në Mitrovicën Jugore, periferitë e 

Mitrovicës dhe fshatrat përreth Mitrovicës duhet që patjetër të furnizohen nga objektet energjetike respektivisht nënstacionet e OSSH-

së. Ngritja e sigurisë dhe qëndrueshmërisë së sistemit elektroenergjetik si dhe sigurimi i furnizimit stabil dhe të qëndrueshëm  për 

zonën e Mitrovicës si dhe pjesën veriore të Kosovës është një aspekt tjetër i rëndësishëm i këtij projekti. 

Ngritja e nivelit të NS Mitrovica II nga niveli 35/10kV në 110/10(20) kV, gjithashtu do të reduktojë humbjet teknike në nivelin e 

tensionit 35 kV me largimin e kabllove të dëmtuara nëntokësore 35 kV dhe linjën ajrore 35 kV me gjatësi prej 35 km që e furnizojnë 

NS ekzistues Mitrovica II dhe Shupkovci nga NS  110 kV Trepça dhe Vushtrria 1. 

Ky projekt do të sigurojë mundësi alternative të furnizimit, përmirësim të performancës së tensionit dhe zvogëlim të humbjeve teknike, 

për shkak të rritjes së efikasitetit të transformimit të tensionit dhe ndërrimin e linjave 35kV me 110kV. 

3 Projekti: Shtimi i kapaciteteve të NS 35/10 kV Fushë -Kosova në NS 110/10(20) kV (2016-2018) 
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 Përshkrimi: 
Dikur qyteti i Fushë- Kosovës është konsideruar si paralagje e Kryeqytetit të Prishtinës, por pas luftës ka pësuar një zhvillim të 

hovshëm. Fushë- Kosova përfshin një sipërfaqe prej 99 km2 dhe i vetmi nënstacion që furnizon këtë qytet është NS 35/10 kV Fushë- 

Kosova.  

 

NS 35/10 kV Fushë- Kosova me kapacitet prej 32 MVA (4x8MVA) furnizohet nga NS 110/35kV “Kosova A” dhe NS 110/35kV 

“Prishtina 1” përmes linjave ajrore 35 kV. Ky nënstacion furnizon 28 dalje 10 kV, të cilat dalje furnizojnë 165 NS 10/0.4 kV, me 

kapacitet instalues prej 73 MVA.  

 

Duke pasur parasysh zhvillimin e hovshëm të ndërtimit të lartë në qytetin e Fushë- Kosovës, linjat ajrore 35 kV që furnizojnë NS 35 

kV Fushë Kosova paraqesin rrezik permanent për ndërtimet ekzistuese si dhe pengesë për ndërtimet e reja.   

NS i ri 110/10(20) kV, 2x40 MVA Fushë- Kosova do të mbulojë ngarkesën e NS ekzistues  35/10 kV dhe ngarkesën nga konsumatorët 

e rinj dhe do të sigurojë qëndrueshmëri më të madhe të furnizimit me energji elektrike në këtë rajon ku daljet ekzistuese janë të 

ngarkuara. Daljet e reja do të shkarkojnë daljet ekzistuese pasi që ngarkesa ndahet në mes gjitha daljeve. Qëndrueshmëria e furnizimit 

do të përmirësohet dhe mundësia për furnizim alternativ do të jetë në dispozicion për Aeroportin e Prishtinës, stacionin transmetues në 

Golesh dhe minierat në Golesh që janë në afërsi të këtij nënstacioni.  

Një nënstacion i ri me rritje të kapaciteteve do të mundësonte shpërndarje më racionale të energjisë elektrike në këtë pjesë të qytetit si 

dhe në fshatrat e komunës së  Fushë -Kosovës. Veç kësaj ky nënstacion do të shkarkojë daljet në NS Mazgit dhe NS Lipjan. 

4 Projekti: Shtimi i kapaciteteve të NS Malisheva 35/10 kV në NS 110/10(20) kV (2016-2018) 

 Përshkrimi: NS 35/10 kV Malisheva me kapacitet 24 MVA (3x8MVA) furnizohet nga NS 110/35/10 kV Rahoveci përmes linjës ajrore 35 kV që 

përshkon një terren të vështirë malor. Ky nënstacion furnizon 8 dalje 10 kV ku janë të kyçura 181 transformatorë 10/0.4 kV me një 

kapacitet instalues prej 36 MVA. 

Ngarkesa maksimale gjatë vitit 2011 dhe 2012 ka arritur vlerat  >100%, mirëpo me ndërrimin e transformatorit 4 MVA me 8 MVA 

mbingarkesat janë ulur aktualisht duke bërë një zgjidhje afatshkurtër. Aktualisht ky nënstacion është i ngarkuar në masën 80% gjatë 

janarit 2013.  

Për shkak të kufizimeve në kapacitetet e shpërndarjes së energjisë elektrike në linjat 35 kV qëndrueshmëria e furnizimit me energji 

elektrike për konsumatorët që furnizohen nga ky nënstacion është e dobët. Linja 35 kV që furnizon këtë nënstacion e që paraqet ‘fyt të 

ngushtë’ është e gjatë 13 km, me humbje teknike të mëdha, rënie të tensionit dhe operon me kosto të lartë të operimit dhe humbjeve 
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teknike. 

Ngritja e nivelit të NS Malisheva nga niveli 35/10 kV në 110/10(20) kV, do të eliminojë tensionin 35 kV që do të rezultojë në 

zvogëlimin e humbjeve në transformimin dhe mundësimin e planeve në të ardhmen për kalimin e operimit nga niveli i tensionit 10 kV 

në 20 kV.  

5 Projekti: Shtimi i kapaciteteve të NS 35/10 kV Ferizaji II në NS 110/10 kV (2018-2020) 

 Përshkrimi: Komuna e Ferizajit mbulon një sipërfaqe prej 345 km2, do të thotë qytetin dhe 45 fshatrat rreth tij. Kjo zonë ka një popullsi prej 

108.690 banorë. Sot krahasuar me qytetet tjera në Republikën e Kosovës është konsideruar si qyteti i dytë më i zhvilluar pas Prishtinës 

dhe është qyteti i tregut në Kosovë. Disa nga fabrikat dhe ndërmarrjet që para shumë vitesh kanë qenë bazë për zhvillimin ekonomisë 

në këtë komunë janë ende funksionale. Disa nga këto fabrika dhe ndërmarrje janë: Fabrika e Gypave të Çelikut, Fabrika e Vajit, 

Kombinati i Drurit, Fabrika për Përpunimin e Frutave Ekzotike, Fabrika e Tullave, etj.   

Aktualisht qyteti i Ferizajit me rrethinë furnizohet nga nënstacionet ekzistuese: NS 110/35/10kV Ferizaj 1, NS Ferizaj I (2x8 MVA), 

NS  Ferizaj II (2x8 MVA), NS Ferizaj III (2x8 MVA), NS Ferizaj IV (2x8 MVA). 

Gjatë viteve 2011, 2012, dhe 2013 këto nënstacione kanë operuar në kushte të mbingarkesës, posaçërisht kur kriteri N-1 nuk është i 

përmbushur, si dhe gjatë mirëmbajtjes së planifikuar duke pasur parasysh se edhe ne muajit e verës ngarkesa e tyre kalonte 80% të 

kapacitetit instalues. 

Me qëllim të përmirësimit të qëndrueshmërisë në furnizim në vitin 2012 është realizuar projekti i shtimit të një transformatori 

110/10kV 40 MVA dhe kthinave/daljeve 10(20)kV në këtë nënstacion. Me realizimin e këtij projekti është bërë një përmirësim i 

përkohshëm, por si zgjidhje afatgjate është ndërtimi i NS të ri 110/20(10) kV ne lokacionin ku aktualisht është NS 35 kV Ferizaj II. 

Me ndërtimin e NS të ri 110/10(20) kV në këtë regjion do të sigurohet energji e mjaftueshme për zhvillim të papenguar, furnizim të 

sigurt ku besueshmëria do të jetë më e lartë, rëniet (ndërprerjet) nuk do të jenë të shpeshta dhe do të kontrollohet kohëzgjatja e këtyre 

ndërprerjeve si dhe furnizim kualitativ në vlerat e caktuara me norma teknike.  

Po ashtu me ndërtimin e këtij nënstacioni do të shuhen NS 35 /10 kV  Ferizaji I, i cili nënstacion operon në kushte jashtë standardeve 

teknike dhe të sigurisë dhe NS 35/10kV Ferizaji II. Për më tepër me këtë projekt do të eliminohen kufizimet aktuale në linjat 35 kV që 
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furnizojnë NS 35 kV. 

6 Projekti: Shtimi i kapaciteteve të NS 35/10kV Drenasi në NS 220/35/10(20) kV Drenas  (2017-2019) 

 Përshkrimi: 
Komuna e Drenasit me një popullatë rreth 60,000 banorë, furnizohet nga NS 35/10kV Drenas, që furnizohet nga NS Ferronikel 

220/35kV, i cili nënstacion është në pronësi private, përmes një LP 35 kV të tipit  AlFe 95/15. NS 35 kV Drenas ka kapacitet 24MVA 

(3x8 MVA) dhe ngarkesë maksimale 27MVA (114%) që nënkupton që ky nënstacion operon në kushte të mbingarkesës gjatë sezonit 

dimëror. Nga ky nënstacion furnizohen afërsisht 199 NS 10/0.4kV me një fuqi instaluese prej 47 MVA.  

Kapacitetet aktuale të nënstacionit nuk mjaftojnë për të siguruar ngarkesën e konsumatorëve të tanishëm dhe atyre në të ardhmen. Si 

rezultat, qëndrueshmëria e furnizimit me energji elektrike për këtë regjion është e dobët. Rëniet e tensionit në pikat fundore të niveleve 

të mesme të tensionit janë deri në 38%, 41% dhe 46%, përderisa humbjet teknike në nivelin e mesëm të tensionit janë deri në  26%. 

Me ndërtimin e NS Parku i Biznesit 35/10(20)kV, 2x8 MVA si dhe linjave kabllore 10(20)kV me Projektin për Përforcimin e Rrjetit 

2013, do të shkarkohet NS ekzistues 35 kV Drenas që është një zgjidhje afatshkurtër për të eliminuar kufizimet në transformimin 

35/10kV në këtë nënstacion. 

Ngritja e nivelit të nënstacionit Drenasi nga niveli 35/10 kV në 220/35/10(20) kV Drenasi 2, do të eliminojë  transformatorët ekzistues 

35kV të mbingarkuar. Ky projekt do të sigurojë mundësinë e furnizimit alternativ, shkarkimin e daljeve ekzistuese, rritjen e kualitetit të 

tensionit dhe zvogëlimin e humbjeve teknike për shkak të rritjes së efikasitetit të tensionit transformues dhe zëvendësimin e nivelit 35 

kV me 220 kV. 

Nënstacioni i ri 220/35/10(20)kV, 2x80MVA (me transformim 220/10(20)kV dhe 220/35/10(20)kV) do të furnizohet me dy linja të 

dyfishta 220kV nga stabilimenti shpërndarës Çikatovë e deri në afërsi të nënstacionit ekzistues NS 35/10kV Drenas. 

7 Projekti: Shtimi i kapaciteteve të NS 35/10kV Mazgit në NS 110/10(20) kV Mazgit  (2019-2021) 

 Përshkrimi: 
Nënstacioni Mazgit 35/10kV me lokacion në afërsi të Obiliqit posedon dy transformatorë të fuqisë 2x8MVA dhe furnizohet nga LP 

AlÇe 95mm2 NS Prishtina 1 110/35kV me gjatësi 7.6km dhe NS “Kosova A” me gjatësi 4.2km . Zbarrat 35kV e këtij nënstacioni 

shërbejnë për të furnizuar më tutje: 
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- Nënstacionet private 35/10kV “Besia”  dhe NS 35/0.4kV privat  

- Daljen 35kV Hamidia (Bivolaku) dhe 

- LP 35kV Mazgit – Koliq (si rezervë për NS Koliq) me dy nënstacione private 35/0,4kV të kyçura 

Fuqia maksimale të cilën e kanë arritur këta transformatorë në vitin 2013 në muajin janar ka arritur ngarkesën 102%.  Në planin 

zhvillimor 2013-2017 parashihet që të shtohet edhe një transformator 8MVA për ta shkarkuar këtë nënstacion, mirëpo kjo zgjidhje 

është emergjente dhe kërkon trajtim të mëtutjeshëm për një zgjidhje serioze. Po ashtu LP 35kV  (NS Kosova A – NS Mazgit) është i  

ngarkuar deri 90% ndërsa LP 35kV (NS Prishtina 1 – NS Mazgit) deri  104%, prandaj qysh tani kjo linjë 35kV paraqet një fyt të 

ngushtë. 

Me ndërtimin e nënstacionit të ri 110(220) /35/10kV do të eliminohen linjat 35kV nga NS Prishtina 1 dhe NS Kosova A dhe do të 

eliminohen transformatorët 35/10kV, ndërsa furnizimi nëpërmes linjave 35kV për NS Besi, NS Koliq dhe NS Hamidi do të mbeten të 

njëjtat. Do të zvogëlohen humbjet teknike në nivelin 35kV, do të rriten mundësitë për furnizimin e më shumë daljeve 10(20)kV e që 

rezulton në furnizimin më kualitativ me energjie elektrike edhe të nivelit 10kV. Me ndërtimin e këtij NS të ri, ka mundësi që të 

shkarkohet edhe Besia apo të largohet komplet transformatori nëse këtë e kërkon pronari i NS të Besisë.  

8 Projekti: Shtimi i kapaciteteve të NS 35/10kV Kaqaniku në NS 110/10(20) kV Kaqaniku  (2020-2022) 

 Përshkrimi: 
Nënstacioni Kaçaniku 35/10kV me lokacion në hyrje të Kaçanikut i ka dy transformatorë të fuqisë 2x8MVA dhe furnizohet nga NS 

Ferizaj 110/35kV me LP AlÇe 70mm2  me gjatësi 19.5km. Deri në shkurt të këtij viti fuqia e transformatorëve ishte (8+6.3) MVA, 

ndërsa për shkak të ngarkesave të paraqitura është ndërruar transformatori i fuqisë 6.3MVA dhe tani operon me 2x8MVA. Në vitin 

2013 këta transformatorë janë ngarkuar deri 81.25%. Kjo rritje deri në vitin 2018 pritet të jetë edhe më e madhe. Edhe nëse ekziston 

mundësia që të shtohen transformatorë shtesë në NS ekzistues, këtë nuk e lejon ‘fyti i ngushtë’ në linjën bartëse 35kV me gjatësi të 

madhe dhe seksion të vogël përçues që ka kapacitet kufizues prej 14MVA. Kjo linjë në kohën e pikut në vitin 2013 ka qenë e ngarkuar 

98%. 

Në vitin 2007 NS 35kV Kaçaniku ka furnizuar rreth 6200 konsumatorë dhe ky numër deri në vitin 2013 ka arritur më shumë se 7600 

konsumatorë. Për një kohë të gjatë një dalje 10kV e Kaçanikut është furnizuar nga NS privat Silkapori, për shkak të kapaciteteve të 

kufizuara (derisa është vendosur edhe një 8MVA). Nëse e krahasojmë numrin e konsumatorëve me NS ekzistuese, atëherë për 

momentin Kaçaniku ka konsumatorë të mjaftueshëm (ose edhe më shumë nëse inkorporohen daljet e Sharrit) sikur NS Mazgit, Shtime, 

Gjilani III, etj. 
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Me ndërtimin e këtij NS 110/20kV do të krijohen edhe kushtet për operim prej nivelit të tensionit 10kV në 20kV. Kjo mundësi do të 

krijojë edhe mundësinë tjetër që daljet shpërndarëse 6kV të cilat furnizohen nga NS 110kV (në pronësi private) Sharri të furnizohen 

nga NS i ri 110kV Kaçaniku me kalimin e operimit të rrjetit nga niveli i tensionit 10kV në 20kV. Nëse i shtohen edhe 2,500 

konsumatorët e Hanit të Elezit, atëherë ky NS do të furnizojë më shumë se 10,000 konsumatorë.  

Me ngritjen e kapaciteteve në NS e Kaçanikut do të eliminohet ‘fyti i ngushtë’ në linjën 35kV dhe transformimi ne NS 35/10kV. Me 

eliminimin e tyre do të reduktohen dukshëm humbjet teknike në nivelin 35kV në Kaçanik, rëniet e tensionit në pikat e fundit do të jenë 

dukshëm të përmirësueshme, do të krijohen mundësitë për kalim në nivel më të lartë të tensionit si dhe do të shtohen mundësitë për 

vendosjen e linjave të reja. 

9 Projekti: Shtimi i kapaciteteve të NS 35/10kV Dragash në NS 110/10(20) kV Dragash  (2022-2024) 

 Përshkrimi: 
NS 35/10kV Dragashi gjendet në pjesën jugore të Kosovës dhe furnizohet nga NS Prizreni 1 110/35kV përmes NS 35/10kV Zhuri me 

përçues ajror prej 11km të tipit AlFe 70mm2 deri në Zhur, e pastaj me përçues ajror prej 15km të tipit Cu 35 prej Zhurit e deri në 

Dragash. Më pastaj nga Dragashi po ashtu ekziston linja ajrore 35kV e tipit Cu35 e cila furnizon NS 35kV Dikanca. Dragashi posedon 

dy transformatorë me fuqi (4+8)MVA.  

Linja 35kV NS Prizren – NS Zhur paraqet një fyt të ngushtë gjatë gjithë kohës. Kjo linjë nuk ka kapacitet të mjaftueshëm që të 

furnizojë NS-ve tjera 35/10kV. Linja 35kV NS Zhur – NS Dragash nuk ka kapacitet më shumë se 10.5MVA që të bartë fuqinë deri në 

transformatorët 12MVA. 

Për shkak se linjat në fjalë nuk lejojnë kapacitet të mjaftueshëm të bartjes së energjisë, atëherë edhe transformatorët nuk ka mundësi që 

të ngarkohen me kapacitet të plotë. NS 35kV Dragashi është i ngarkuar rreth 80%. 

NS 35/10kV Dragash parashihet që të rrisë kapacitetet nga niveli i operimit 35kV në NS 110/10kV, me kapacitet të transformatorit 

1x31.5MVA. Me realizimin e këtij projekti do të eliminohet linja 35kV rreth 15km NS Zhur - NS Dragash dhe do të shkarkohet linja 

35kV NS Prizreni 1 – NS Zhur. 

Me ndërtimin e këtij NS do të zvogëlohen humbjet teknike, do të përmirësohet përformanca e tensionit dhe konsumatorët e këtij 

regjioni do të kenë kualitet më të mirë të energjisë elektrike. 
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3.7 Projektet madhore në sistemin e shpërndarjes  

3.7.1 Ndërtimi i nënstacioneve të reja 35kV 

NS Junik 35/10(20)kV (2013-2015) - Qyteti i Junikut me një popullatë prej 6200 banorë, ka rreth 4,500 

konsumatorë të energjisë elektrike, të cilët furnizohen nga një dalje 10 kV që vjen nga NS Lluka 110/10 

kV. Standardet e kualitetit të furnizimit të kësaj dalje janë shumë të dobëta dhe kjo dalje nuk mjafton që të 

përballojë rritjen e ngarkesës në të ardhmen. Momentalisht, për shkak të situatave me mbingarkim, 

realizohen reduktimet e dhunshme kur është e nevojshme.   

Ndërtimi i NS Juniku 35/20(10) me transformatorë 2 x 8 MVA do të sigurojë shërbim të qëndrueshëm me 

energji elektrike duke shkarkuar daljen ekzistuese 10 kV dhe duke shtuar gjithashtu dalje furnizuese 10 

kV të reja. Ky NS do të mbulojë ngarkesën e regjionit të Junikut dhe do të shkarkojë NS 110/10 kV 

LLuka. Ky NS do të shkarkojë gjithashtu daljen 10 kV që furnizon fshatin Cermjan në Distriktin e 

Gjakovës nga NS 35/10 kV Gjakova I. NS i ri 35/10 kV Juniku do të kyçet në NS 110/35kV Gjakova 1. 

Ky projekt do të realizohet me bashkëinvestim me Komunën e Junikut. Komuna e Junikut do t’i mbulojë 

kostot pronësoro-juridike, linjën kabllore 35 kV si dhe atë të pjesës ndërtimore, përderisa kostot e pjesës 

elektrike do të mbulohen nga OSSH-ja. 

NS Mushtisht 35/10(20)kV (2015-2016) - është planifikuar të ndërtohet ashtu që ngarkesat e disa daljeve 

10 kV që kanë parametra teknike jo të mirë e që furnizohen nga NS 110/35/10 kV Theranda, të 

përmirësohen dhe që të kemi shpërndarje me efektive të ngarkesës. Furnizimi i NS të ri 35/10 kV 

Mushtishti, do të bëhet nga NS 110/35/10 kV Theranda përmes trasesë ekzistuese të daljes 10 kV 

“Mushtisht,” meqenëse kjo dalje është e dimensionuar dhe e ndërtuar për të shërbyer në nivelin 35 kV 

andaj nuk do kemi nevojë të investojmë në nivelin e tensionit 35 kV.   

Me ndërtimin e NS 35/10kV Mushtisht, NS ekzistues 35/10 kV Theranda që furnizohet nga NS 110/35/10 

kV Theranda, me kapacitet 8MVA që furnizon 4045 konsumatorë do të shuhet. Dy dalje 10 kV që 

furnizojnë këta konsumatorë do të lidhen në NS 110/35/10 kV Theranda, përderisa asetet e NS Theranda 

35/10 kV do të zhvendosen në NS e ri 35/10 kV Mushtisht. 

Ky projekt do të realizohet me bashkëinvestim me Komunën e Therandës. Komuna e Therandës do t’i 

mbulojë kostot pronësoro-juridike, përderisa kostot ndërtimore dhe elektrike do të mbulohen nga OSSH-

ja. Siç u cek më lart një pjesë e mirë e pjesës elektrike do të sigurohet me shuarjen e NS 35/10 kV 

Theranda. 

NS Besi 35/10(20)kV(2016-2018) - Ky nënstacion 35/10(20)  kV, 1x8 MVA, është i rëndësishëm për të 

ndarë konsumatorët e OSSH-së nga rrjeti shpërndarës i kompleksit të NH “Ibër-Lepencit”, respektivisht 

NS 35/6 kV Besi. Konsumatorët e kyçur në daljet 10 kV Luzhan dhe Prugovc duhet që patjetër të 

furnizohen nga objektet energjetike, respektivisht nënstacionet e OSSH-së. Gjithashtu nga ky nënstacion i 

ri do të mbulohet ngarkesa në rritje në këtë rajon. 
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NS Rugova 35/10kV (2017-19) – Ky nënstacion 35/10 kV, 1x8 MVA, është i rëndësishëm të ndërtohet, 

pasi që dalja 10 kV e cila furnizon regjionin e Rugovës me një gjatësi prej rreth 70 km, dhe 28 NS 

10/0.4kV të kyçura në këtë dalje që furnizojnë 431 konsumatorë. Kjo dalje 10kV ka shtrirje gjeografike 

në një terren malor të papërshtatshëm për mirëmbajtje. Konsumatorët që furnizohen nga kjo dalje 10kV 

ballafaqohen me probleme të shumta në furnizim me energji elektrike, prandaj me ndërtimin e NS  të ri 

35/10 kV Rugova dhe me shtimin e daljeve të reja 10(20) kV do të kemi shpërndarje  më efektive të 

ngarkesës dhe një furnizim me stabil dhe me të sigurt për këtë regjion. Furnizimi i NS 35/10 kV Rugova 

me kapacitet 1x8 MVA, do të bëhet  nga NS 35/10 kV Peja 2, përmes linjës ekzistuese e cila është e 

dimensionuar për të operuar në nivelin 35 kV, mirëpo operon si 10kV. Vlen të cekët se në këtë projekt 

duhet të përfshihet edhe kyçja e një transformatori 35/0.4 kV që do të vendoset në linjën 35 kV para NS 

35/10 kV. Ky projekt do të realizohet me bashkëinvestim me Komunën e Pejës. Komuna e Pejës do t’i 

mbulojë kostot pronësoro-juridike, përderisa kostot ndërtimore dhe elektrike  do të mbulohen nga OSSH-

ja. E cekëm edhe më lart se linja 35 kV me gjatësi rreth 12km është ekzistuese deri në vendin ku 

planifikohet të ndërtohet NS i ri (kjo linjë për momentin shërben si linjë 10 kV). 
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3.7.2 Zgjerimi i nënstacioneve ekzistuese 35 kV  

Në nënstacionet 35 kV, përveç problemeve me mbingarkesa të transformatorëve 35/10 kV, problem tjetër 

për t‘u theksuar janë edhe kushtet teknike shumë të vështira për operim të nënstacioneve NS Ferizaji I, 

NS Zhuri, NS Mazgiti, NS Xërxa. Me qëllim të respektimit të normave të sigurisë dhe përmirësimit të 

kushteve teknike për operim, qëndrueshmërisë në furnizim, zvogëlimit apo eliminimit të nevojës për 

reduktim, mbështetjes ndaj rritjes së ngarkesës dhe mundësisë së operimit të nivelit të tensioni 20 kV në 

të ardhmen, janë përcaktuar projektet për të avancuar dhe shtuar transformatorë dhe kthina në këto 

nënstacione. Këto projekte përmirësojnë kushtet teknike të operimit, shtojnë kapacitetin transformues dhe 

kthinat 10(20) kV dhe i rikonfigurojnë daljet e zgjedhura për të shpërndarë ngarkesën në mënyrë më 

efektive.  

Vlen të theksohet që me ndërtimin e NS të ri 110/10(20)kV (ne lokacionin ku aktualisht është NS 35 kV 

Ferizaj II) është paraparë që të shuhet NS 35 /10 kV Ferizaji I. Ky nënstacion është përfshirë në listën e 

nënstacioneve që kanë nevojë të zgjerohen për shkak të kushteve të vështira të operimit jashtë 

standardeve teknike dhe të sigurisë. 

 

3.7.3 Shtimi i kapacitetit transformues në nënstacionet 35 kV të zgjedhura  

Në nënstacionet 35 kV të listuara në tabelën 19, ka probleme si pasojë e mbingarkesave në 

transformatorët 35/10 kV. Me qëllim të përmirësimit të qëndrueshmërisë në furnizim, zvogëlimit apo 

eliminimit të nevojës për reduktim, mbështetjes ndaj rritjes së ngarkesës dhe mundësisë së operimit të 

nivelit të tensioni 20 kV në të ardhmen, janë përcaktuar projektet për të avancuar ose shtuar 

transformatorë dhe kthina në këto nënstacione. Këto projekte shtojnë kapacitetin transformues dhe kthinat 

10(20) kV dhe rikonfigurojnë daljet e zgjedhura për të shpërndarë ngarkesën në mënyrë më efektive. 

Tabela 19 më poshtë paraqet një listë të nënstacioneve para dhe pas ngritjes së kapacitetit transformues 

dhe ngarkesën e pritur bazuar në ngarkesën maksimale-pikut të NS-ve  gjatë sezonit të dimrit të periudhës 

2013. 
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Tabela 19 – Ngritja e fuqisë së transformimit në nënstacionet e zgjedhura  

Nënstacioni 

Para investimit Pas investimit 

Sn 
(MVA) 

Smax 
(MVA) 

Ngarkesa 
e TR-it (%) 

Sn 
(MVA) 

Smax 
(MVA) 

Ngarkesa 
e TR-it (%) 

Pirana 35/10kV 8 8 103 16 8 51 

Xërxa 35/10kV 16 16 102 24 16 68 

Mazgiti 35/10kV 16 16 102 32 16 51 

Zhuri 35/10kV 8 7 90 16 7 45 

Shtime 35/10kV 14 13 87 16 13 78 

Gjakova I 35/10kV  24 20 81 32 20 61 

Badovci 35/10kV 16 12 78 24 12 52 

Gjilani III 35/10kV 16 12 77 24 12 52 

Palaj 35/10kV 8 6 72 16 6 36 

Lladova 35/10kV 8 6 70 16 6 35 

 

Vlen të theksohet se me realizimin e projekteve të ngritjes së nënstacioneve nga niveli i tensionit 35 kV 

në atë 110/10kV (shiko tabelë me nr. 9), do të ofrohet mundësia që KEDS të ketë në disponueshmëri 23 

transformatorë me fuqi instaluese 8MVA. Transformatorët 8MVA do të vendosen në NS 35/10kV si në 

tabelën 19 për të shkarkuar transformatorët ekzistues. Kostoja e paraparë do të shërbejë për zgjerim me 

kthina 10(20) kV, stabilimenteve tjera dhe rikonfigurim të rrjetit të TM 10(20)kV 20 kV në të ardhmen 

për të shpërndarë ngarkesën në mënyrë më efektive. 
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3.8 Projektet për përforcimin dhe rehabilitimin e rrjetit të TM dhe TU 2014-17 

Rehabilitimi dhe përforcimi i përgjithshëm i rrjetit përbëhet nga zëvendësimi i linjave dhe shtyllave 0.4 

kV dhe 10 kV dhe transformatorëve 10/0.4 kV. Nevojat specifike për investime janë identifikuar nga 

distriktet bazuar në gjendjen e aseteve të rrjetit dhe nivelin e performancës në lidhje me ngarkesën dhe 

tensionin (në disa zona, tensioni është 15-30% nën standardet e dëshiruara).  

Tabela me projektet që janë identifikuar si Përforcime të Rrjetit 2014-17 janë dhënë në shtojcat që janë 

pjesë e këtij dokumenti. Këto projekte do të rishikohen në baza vjetore sipas kushteve lokale që kanë 

tendencë të jenë më dinamike dhe mund të ndikojnë prioritetet për implementim.  

Këto projekte do t’i kontribuojnë sigurisë publike, përmirësimeve lokale në qëndrueshmërinë e furnizimit, 

performancës së tensionit, zvogëlimin e  humbjeve teknike dhe efektshmërisë gjatë mirëmbajtjes së rrjetit 

të shpërndarjes.



 

49 

 

3.9 Plani shtesë investues për vitet 2018-2023 

Bazuar në kërkesat, nevojat, trendet zhvillimore, ngarkesat momentale si dhe fytet e ngushta, KEDS, respektivisht Divizioni i Rrjetit, ka përgatitur 

planin shtesë duke e plotësuar planin aktual edhe me periudhën e planifikimit të rrjetit shpërndarës për vitet 2018-2023. Strategjia e përgjithshme e 

shfrytëzuar për t’i plotësuar objektivat e kompanisë përbëhet nga:  

 Rritja dhe përmirësimi i kapaciteteve të tensionit të mesëm në nënstacionet ekzistuese 110/35kV (zgjerimi i NS 110/35kV me 

transformatorë të ri me transformim 110/10(20)kV – zgjerimi i kapaciteteve të TM 10(20)kV). 

 Rehabilitimi i përgjithshëm i sistemit dhe ngritja e kapaciteteve të tensionit të mesëm për të mundësuar ndryshimin e nivelit të operimit të 

tensionit të rrjetit nga 10 kV në 20 kV. 

- Zëvendësimi i transformatorëve  10/0.4 kV me  transformatorë 20(10)/0.4 kV . 

- Ndërrimi i blloqeve të TM në nivelin 20(10)/0.4 kV 

- Zëvendësimi i linjave 10kV të vjetërsuara dhe të mbingarkuara me linja të reja 20kV. 

- Zëvendësimi i shtyllave të drurit me shtylla betoni duke i zëvendësuar edhe pajisjet tjera përcjellëse 20kV (izolatorë, konzolla, etj) 

- Zëvendësimi i kabllove të vjetra me vaj 10kV me kabllo të reja të nivelit 20kV 

 Zëvendësimi i përçueseve, shtyllave dhe transformatorëve 10/0,4 kV të dëmtuar, për të qenë në pajtueshmëri me standardet dhe për të 

garantuar siguri publike dhe të furnizimit.  

- Ndërtimi i linjave të reja 10(20)kV aty ku paraqiten mbingarkesat, humbjet teknike të mëdha, rënie të mëdha të tensionit, etj. 

- Zëvendësimi i linjave të vjetra 10kV (përçuesi, shtyllat, etj) me linja të reja 10(20)kV, aty ka janë të vjetërsuara dhe të cilat 

paraqesin rrezik për rrethin. 

- Ndërtimi i NS 10(20)/0.4 kV të reja në rrjetin e ngarkuar të tensionit të ulët . 

- Shtimi i fuqive të transformatorëve tek ata të ngarkuar mbi 70%, apo ndërrimi i këtyre transformatorëve me transformatorë më 

pak të ngarkuar. 

- Rikonstruimi dhe rikonfigurimi i rrjetave 0.4 kV me prioritet ne qendra te qytetit me rrjet të ri kabllor dhe me puseta. 

- Rikonstruimi i rrjetave 0.4 kV në fshatra me shtylla të betonit dhe kabllo vetëmbajtës ABC. 
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1 Plani zhvillimor 2018-2023 Distrikti i Ferizajit 

 Përshkrimi: 
I. Projektet e zgjerimit të nënstacioneve ekzistuese 110/35kV edhe me pjesën 10(20)kV  

1. Rritja e kapacitetit edhe me një transformator 31.5 MVA, 110/10(20) kV në NS Lipjani 110/35/10kV dhe eliminimi i rrjetit 35kV 

në NS Lipjani (2020). 

1.1. Eliminimi i linjës 35kV mes NS 110/35Lipjan - NS 35/10kV Lipjani.  

1.2. Eliminimi i nënstacionit 35/10kV Lipjani.  

1.3. Zgjerimi i hapësirës së ndërtesës me kthinat e TM 10(20)kV adekuate . 

1.4. Furnizimi i nëntë daljeve të mbetura 10 kV nga NS 35/20(10)kV Lipjan në NS 110/35/10kV Lipjani. 

 

II. Kalimi i operimit të rrjetit nga niveli i tensionit 10kV në nivelin e tensionit 20kV  

1. Daljet 10kV që furnizohen nga NS i ri 110/10 kV Ferizaj 2, të kalohet operimi i rrjetit nga niveli i tensionit 10kV në nivelin e 

tensionit 20kV (2023). 

2. Daljet 10kV që furnizohen nga NS 110/35/10kV Ferizaj 1, të kalohet operimi i rrjetit nga niveli i tensionit 10kV në nivelin e 

tensionit 20kV (2019). 

2  Plani zhvillimor 2018-2022 Distrikti i Gjilanit 

 

 

Përshkrimi: 
I. Projektet e zgjerimit të nënstacioneve ekzistuese 110/35kV edhe me pjesën 10(20)kV 

1. Rritja e kapaciteteve të nënstacionit ekzistues 110/35kV Gjilani  me një transformator të ri 40 MVA, 110/10(20) kV në NS 

110/35/10(20)kV Gjilani 3 (2018). 

1.1. Eliminimi i linjës 35kV mes NS 110/35kV Gjilani dhe NS 35/10kV Gjilani III i cili gjendet në afërsi të NS 110/35 Gjilani 

(60 m). 

1.2. Eliminimi i NS 35/10kV Gjilani III 

1.3. Adoptimi i kthinave të NS Gjilani III 35/10kV për shfrytëzimin e tyre si stabiliment shpërndarës 10(20)kV dhe 

zëvendësimi i tyre me kthina 20kV. 

1.4. Ndërtimi i linjës 20kV nga NS 110/35/10(20) kV Gjilani deri te stabilimenti shpërndarës Gjilani III 35/10kV. 

2. Rritja e kapaciteteve të nënstacionit ekzistues 110/35 kV Vitia me një transformator të ri 31.5 MVA, 110/10(20)kV në dhe 

eliminimi i rrjetit 35kV në NS 35/10kV Vitia (2022) 

2.1. Ngritja e kapaciteteve në NS Vitia 110/35kV në NS 110/35/10(20)kV,  zëvendësimi  i  transformatorit  me herës të 

transformimit 110/35 kV me fuqi 20 MVA me  transformator  që herësin e transformimit do ta ketë 110/20(10) kV dhe me 

fuqi 20 MVA. 

2.2. Eliminimi i linjës 35kV mes NS 110/35kV Vitia dhe NS 35/10kV Vitia që gjendet në oborr  të NS 110/35 Vitia.  

2.3. Adaptimi i kthinave të NS Vitia 35/10kV për shfrytëzimin e tyre si stabiliment shpërndarës 10(20)kV dhe zëvendësimi i 
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tyre me kthina 20kV 

2.4. Ndërtimi i linjës 20kV nga NS 110/35/10(20)kV Vitia deri te stabilimenti shpërndarës Vitia.  

 

II. Kalimi i operimit të rrjetit nga niveli i tensionit 10kV në nivelin e tensionit 20kV. 

1. Daljet 10 kV që furnizohen nga NS 110/35/10 kV “Gjilani 3” të kalohet operimi i rrjetit nga niveli i tensionit 10kV ne nivelin e 

tensionit 20kV. (2019). 

2. Daljet 10 kV që furnizohen nga NS 110/10(20) kV “Gjilani 5” të kalohet operimi i rrjetit nga niveli i tensionit 10kV në nivelin e 

tensionit 20kV (2018). 

3  Plani zhvillimor 2018-2022   Distrikti i Mitrovicës 

 Përshkrimi: 
I. Projektet e zgjerimit të nënstacioneve ekzistuese 110/35kV edhe me pjesën 10(20)kV 

1. Eliminimi i rrjetit 35kV në NS 35/10 kV “Shupkovci”  (2019) 

1.1. Eliminimi i linjës 35kV NS Trepçë – NS Shupkovc dhe të gjitha problemeve të cilat paraqiten për shkak të lidhëseve të 

shumta. 

1.2. Eliminimi i transformatorëve 35kV në NS 35/10kV Shupkovci 

1.3. Adaptimi i NS 35kV për të punuar si stabiliment shpërndarës 10(20)kV 

1.4. Ndërtimi i dy linjave paralele 10(20)kV për të furnizuar stabilimentin shpërndarës 

 

II. Kalimi i operimit të rrjetit nga niveli i tensionit 10kV në nivelin e tensionit 20kV 

1. Daljet 10(20)kV që furnizohen nga NS i ri 110/10(20)kV Mitrovica 2 të kalohet operimi i rrjetit nga niveli i tensionit 10kV në 

nivelin e tensionit 20kV (2020) 

4  Plani zhvillimor 2018-2022 Distrikti i  Prizrenit 

 Përshkrimi: 
I. Projektet e zgjerimit të nënstacioneve ekzistuese 110/35kV edhe me pjesën 10(20)kV 

1. Rritja e kapaciteteve të nënstacionit ekzistues 110/35/10(20)kV Prizreni 1 me një transformator të ri 40 MVA, 110/10(20) kV 

(2020) 

1.1. Eliminimi i linjës 35kV NS 110kV Prizreni 1 – NS 35kV Prizreni IV. 

1.2. Eliminimi i dy linjave 35kV NS 110kV Prizreni 1 – NS 35kV Prizreni III. 

1.3. Eliminimi i transformatorëve 35kV në NS 35/10kV Prizreni IV dhe NS 35/10kV Prizren III. 

1.4. Eliminimi i transformatorëve 35kV në NS 35/10kV Prizren III. 

1.5. Adaptimi i NS 35kV për të punuar si stabiliment shpërndarës 10(20)kV. 

 

II. Kalimi i operimit të rrjetit nga niveli i tensionit 10kV në nivelin e tensionit 20kV 

1. Daljet 10(20) kV që furnizohen nga NS 110/35/10(20)kV Prizreni 1 të kalohet operimi i rrjetit nga niveli i tensionit 10kV në 

nivelin e tensionit 20kV (2022). 
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2. Daljet 10(20)kV që furnizohen nga NS i ri 110/10(20)kV Dragash, të kalohet operimi i rrjetit nga niveli i tensionit 10kV në nivelin 

e tensionit 20kV (2023). 

5 Plani zhvillimor 2018-2022   Distrikti i Pejës  

 Përshkrimi: 
I. Projektet e zgjerimit të nënstacioneve ekzistuese 110/35kV edhe me pjesën 10(20)kV 

1. Zgjerimi i NS-ve ekzistues 110/10(20) kV Peja 2 (2018). 

1.1. Hapësirë ndërtimore shtesë për kthina të reja . 

1.2. Kthina të reja për dalje të TM 10(20) kV. 

2. Eliminimi i rrjetit 35kV në NS 35kV në Klinë (2019). 

2.1. Eliminimi i linjës ekzistues 35kV NS Klinë – NS 35kV Gurrakoci . 

2.2. Eliminimi i NS 35/10 kV Klinë dhe shfrytëzimi i tij si stabiliment shpërndarës 10(20)kV  . 

3. Eliminimi i rrjetit 35kV në NS 35/10kV Isniq (2020). 

3.1. Eliminimi i linjës 35kV NS 110kV Peja 1 – NS 35kV Isniqi.  

3.2. Eliminimi i transformatorëve 35kV në NS 35/10 kV Isniqi dhe shfrytëzimi i objektit ekzistues si stabiliment shpërndarës i 

TM 10(20)kV. 

3.3. Ndërtimi i linjës 10(20)kV NS 110kV Deçan – Stabiliment Shpërndarës Isniq . 

 

II. Kalimi i operimit të rrjetit nga niveli i tensionit 10 kV në nivelin 20 kV 

1 Daljet 10(20)kV që furnizohen nga NS 110/10(20)kV Peja 2, të kalohet operimi i rrjetit nga niveli i tensionit 10kV në nivelin 

e tensionit 20kV (2020). 

2 Daljet 10(20)kV që furnizohen nga NS 110/10(20)kV Deçan, të kalohet operimi i rrjetit nga niveli i tensionit 10kV në nivelin 

e tensionit 20kV.(2022). 

6 Plani zhvillimor 2018-2022   Distrikti i Prishtinës   

 Përshkrimi: 
I. Projektet e zgjerimit të nënstacioneve ekzistuese 110/35kV edhe me pjesën 10(20)kV 

1. Eliminimi i NS 35/10 kV Prishtina II dhe përdorimi i këtij nënstacioni si stabiliment shpërndarës 10(20) kV  (2017) . 

1.1. Eliminimi i linjës ajrore 35kV NS 110kV Prishtina 1 – NS 35kV Prishtina II që kalon nëpër qytet . 

1.2. Eliminimi i transformatorëve 35/10kV në NS 35/10kV Prishtina II. 

1.3. Ndërtimi i linjës kabllore 20(10) kV nga NS Prishtina 1 110/35/10(20)kV për furnizimin e stabilimentit shpërndarës.  

1.4. Adaptimi i objektit për të punuar si stabiliment shpërndarës 20(10)kV. 

II. Kalimi i operimit të rrjetit nga niveli i tensionit 10 kV në nivelin 20 kV  
1. Daljet 10(20)kV që furnizohen nga NS 110/10(20)kV Prishtina 5, të kalohet operimi i rrjetit nga niveli i tensionit 10kV në nivelin 

e tensionit 20kV (2016). 

2. Daljet 10(20)kV që furnizohen nga NS 110/10(20)kV Prishtina 7, të kalohet operimi i rrjetit nga niveli i tensionit 10kV në nivelin 
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e tensionit 20kV (2018). 

3. Daljet 10(20)kV që furnizohen nga transformatori 110kV T1 I NS të ri 110/10(20)kV Fushë Kosova, të kalohet operimi i rrjetit 

nga niveli i tensionit 10kV në nivelin e tensionit.(2020) 

7 Plani zhvillimor 2018-2022   Distrikti i Gjakovës 

 Përshkrimi: 
I. Projektet e zgjerimit të nënstacioneve ekzistuese 110/35kV edhe me pjesën 10(20)kV 

1. Rritja e kapaciteteve të nënstacionit ekzistues 110/35kV Gjakova 1 me një transformator të ri 40 MVA, 110/10(20) kV në NS 

110/35/10(20)kV Gjakova 1 (2017). 

1.1. Eliminimi i linjës 35kV mes NS 110/35kV Gjakova 1 – NS 35/10kV Gjakova I . 

1.2. Eliminimi i NS 35/10kV Gjakova I. 

1.3. Adaptimi i nënstacionit për shfrytëzim si stabiliment shpërndarës 10(20)kV dhe zëvendësimi i tyre me kthina 20kV. 

1.4. Ndërtimi i linjës 20(10)kV për furnizimin e stabilimentit shpërndarës nga NS 110/35/10kV Gjakova. 

II Kalimi i operimit te rrjetit nga niveli i tensionit 10kV ne nivelin e tensionit 20kV 

1. Daljet 10(20)kV që furnizohen nga NS 110/35/10(20)kV Gjakova 1, të kalohet operimi i rrjetit nga niveli i tensionit 10kV në 

nivelin e tensionit 20kV (2019). 

2. Daljet 10(20)kV që furnizohen nga transformatori 110/10(20)kV T1 I NS 110/35/10(20)kV Rahoveci, të kalohet operimi i 

rrjetit nga niveli i tensionit 10kV në nivelin e tensionit 20kV. (2022). 
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3.10 Llogaritja dhe matja e energjisë së konsumatorëve  

Siç është diskutuar më herët, ekzistojnë disa sfida në lëmin e matjes së energjisë elektrike të 

konsumatorëve dhe llogaritjes së energjisë elektrike. Strategjia e llogaritjes së energjisë elektrike nga lart 

poshtë, do të ndihmojë OSSH-në në fokusimin e përpjekjeve për të zvogëluar humbjet komerciale. Kjo 

gjithashtu do të sigurojë mundësinë për t’i matur humbjet teknike në nivelet më të larta të tensionit, ku 

humbjet komerciale janë të limituara dhe të ndihmojë në drejtimin e aktiviteteve të OSSH-së në 

zvogëlimin e humbjeve teknike. Në lëmin e matjes së energjisë te konsumatori, instalimi i pikave matëse 

me mundësi leximi nga distanca është i rëndësishëm për t’u konsideruar sidomos në vendet me konsum të 

lartë dhe lokacionet me vështirësi për qasje.     

 

Njehsorët për llogaritje të energjisë janë të rëndësishëm për llogaritjen e duhur të energjisë brenda 

nënstacioneve të ndryshme 10/0.4 kV përgjatë hapësirës shërbyese. Kjo qasje do të sigurojë informatën 

për të përmirësuar vlerësimin e humbjeve teknike dhe identifikimin me lehtësi të hapësirave, ku humbjet 

komerciale janë të larta. Funksionet primare të njehsorëve për llogaritje të energjisë përfshijnë katër 

kuadrate, profilin e ngarkesës, rezistues ndaj ngacmimit, evidentimi i ngacmimit, porti optik, 

komunikimin nga distanca (leximin dhe konfigurimin) përmes GSM/GPRS, etj. Momentalisht njehsorët 

për llogaritje të energjisë janë instaluar/ekzistojnë në të gjitha NS 110 kV dhe 35 kV, përfshirë daljet 35 

kV dhe 10 kV. Hapi tjetër është realizuar gjatë vitit 2011 dhe në fillim të 2012 ku janë instaluar njehsorët 

me mundësi komunikimi nga distanca te të gjitha nënstacionet 10/0.4 kV. Përveç kësaj bazuar në 

performancën komerciale, në Q4 2011 janë instaluar njehsorët multifunksionalë me lexim nga distanca 

GSM/GPRS te konsumatorët individual të kyçur në nivelin 0.4 kV me konsum të lartë të energjisë 

elektrike.  

 

OSSH-ja po ashtu ka avancuar softuerin për lexim automatik dhe menaxhim te të dhënave të njehsorit që 

mund të integrojë në mënyrë efektive njehsorët me lexim nga distanca nga prodhues të ndryshëm dhe të 

siguroj raporte për të ndihmuar operimet në baza të rregullta. 

 

Me qëllim të përmirësimit të matjes në amvisëri me një kosto të arsyeshme, strategjia e OSSH-së është të 

zëvendësohen 100,000 njehsorë të vjetër në baza vjetore me njehsorë të thjeshtë elektronik. Funksionet 

primare të njehsorëve të thjeshtë elektronik janë: bëjnë matjen e ngarkesave të vogla kundrejt njehsorëve 

elektromekanik të vjetër – do të kemi një sasi të konsiderueshme e të ardhurave nga matja e ngarkesave të 

vogla. Njehsorët elektronik janë rezistues ndaj ngacmimeve/ndërhyrjeve nga jashtë. Ora tarifore është e 

integruar brenda në njehsorë. Do të thotë, nuk do të ketë orë tarifore të jashtme si në rastet te njehsorët 

elektromekanik, ku qasja në orë tarifore është e lehtë për ndërhyrje.  

 

Vetëm gjatë periudhës 2012 dhe 2013 janë zëvendësuar/instaluar rreth 87,000 njehsorë bazuar në nevojën 

dhe prioritetin. Strategjia primare është fokusuar dhe do të fokusohet në zëvendësimin e njehsorëve që 

janë më të vjetër se 10 vjet. Për më shumë, njehsorët e ri do të përdoren për të gjitha lidhjet e reja si dhe 

do t’i zëvendësojnë njehsorët e dëmtuar. Çfarëdo njehsori ekzistues që mund të riparohet do të 

shfrytëzohet përsëri në zonat me rrezik më të vogël dhe te konsumatorët me konsum të ulët të energjisë 

elektrike.     
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3.11 DMS/SCADA 

Sistemet DMS/SCADA janë të rëndësishme për operimet në kohë reale të sistemeve moderne energjetike. 

Hapi i parë në implementimin e sistemit të tillë përbëhet nga vendosja e përvetësimit të të dhënave dhe 

sistemeve kontrolluese në nënstacionet relevante. Aktualisht, ky funksion është realizuar në nëntë 

nënstacione: Vushtrria 2, Peja 2, Prishtina 5, Podujeva, Rahoveci, Gjilani IV, Prishtina 1, Klina dhe 

Istogu. Komunikimet me qendrën kryesore komanduese nga nënstacionet e ndryshme duhet të realizohen 

së bashku me aplikacionet DMS të ndryshme që do të jenë të nevojshme për operimin e sistemit të 

shpërndarjes në një mënyrë më efektive dhe transparente. Struktura qendrore e të dhënave me siguri 

adekuate dhe mbështetje duhet gjithashtu të realizohen si pjesë e këtij projekti. 

 

3.12 Pajisja për leximin e njehsorëve 

Në përputhje me filozofinë për t’i shërbyer sa më mirë konsumatorëve, KEDS ka përfshirë në plan 

investues pajisjen e nevojshme për  aplikimin e leximit te njehsorëve  me metodën e skanimit . Leximi në 

forme digjitale nëpërmjet këtyre pajisjeve futet direkt në serverin e qendrës se faturimit elektronik dhe 

adresohet automatikisht te konsumatori përkatës, për t’u përpunuar me pas në trajtën e faturës se konsumit 

të energjisë elektrike. Rregullimi i sistemit të leximit u identifikua që në fillim si një nga detyrat me të 

rëndësishme nga KEDS. Siç dihet praktika e deritashme e leximit ka bartur me vete rrezikun e gabimeve 

nga ana e lexuesve dhe faturistëve gjatë insertimit të shënimeve. Metoda e re e leximit me anë të skenimit 

e ballafaqon konsumatorin me një transparencë të plotë për sasinë e energjisë elektrike të konsumuar prej 

tij dhe i zhduk atij çdo dyshim. Në rastet kur konsumatori ka ankesa, me këto pajisje mundë të 

fotografojnë njehsorin në mënyrë që të verifikojnë konsumin mujor të tyre. Pajisja posedon një modul 

GPS, që kontrollon rrugën e përditshme për çdo lexues , në mënyrë që të kontrollojnë abuzimet e lexuesit 

, të cilët mund të raportojnë konsumin e konsumatorit pa shkuar në vend për të kryer leximin. 

 

3.13 Pajisja për shkyçjen e njehsorëve 

Një nga prioritet kryesore të KEDS-it është rritja e niveleve të arkëtimit. Në përputhje me vlera të 

transparencës, të gjithë konsumatorët që rezultojnë me borxhe në sistemin e CCP-së, informohen 

rregullisht për nivelin e borxhit në faturë dhe u dërgohen njoftimet paralajmëruese apo njoftimet për 

shkyçje për borxhet e tyre. Me anë të kësaj pajise ekipet e shkyçjeve mund të fotografojnë njehsorin e 

shkyçur, printojnë procesverbalet e shkyçjeve dhe eliminojnë çdo lloj abuzimi. Pajisja posedon me një 

modul GPS, i cili kontrollon rrugën e përditshme për çdo shkyçës , në mënyrë që të kontrollojnë ekipet e 

shkyçjeve, të cilët mund të raportojnë shkyçjen  e konsumatorit pa shkuar në vend për ta shkyçur. 
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4. PËRFUNDIMI 

Nevoja për rehabilitimin e rëndësishëm, zgjerimin, adaptimin dhe aplikimin e standardeve në asetet e 

sistemit të shpërndarjes është shumë e qartë. Për shkak të kushteve në terren që janë evidente, nevoja për 

projektet zhvillimore të zgjedhura si projekte me prioritet të lartë është shumë e qartë, dhe kjo është 

përfshirë në Planin Zhvillimor të Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes 2013-2017.  

Të gjitha projektet e propozuara lidhur me rrjetin elektrik mund të klasifikohen në përgjithësi në tri grupe: 

projektet për nënstacione 110kV me KOSTT-in, projektet për zgjerim të mundshëm të rrjetit 35 kV 

(vetëm për pjesët e rrjetit ku ndërtimi i kapaciteteve 110kV dhe daljeve të reja 10(20)kV është teknikisht 

dhe ekonomikisht i pamundur) dhe përforcimi i rrjetit 10(20)kV dhe 0.4kV. Në secilën prej këtyre 

rasteve, projektet janë të fokusuara në rritjen e besueshmërisë duke zvogëluar ndërprerjet e energjisë 

elektrike për shkak të ngarkesës (duke përmirësuar SAIDI-n dhe SAIFI-n) në saj të plotësimit të kriterit 

N-1 dhe duke zvogëluar ngarkesat në daljet e mbingarkuara. Projekt -dizajni do të sigurojë që kualiteti i 

përgjithshëm i tensionit të përmirësohet gjithashtu. Përmirësimet në kualitetin e tensionit dhe zvogëlimin 

e ngarkesave në daljet e mbingarkuara, do të rezultojnë në zvogëlimin e humbjeve teknike. 

Në bazë të analizave të cilat KEDS i punon në kohë mujore, identifikohen ‘fytet e ngushta’ në të gjitha 

nivelet e tensionit dhe paraqiten nevojat për investime të reja. Në nivelin 35kV ku linjat e kanë kapacitetin 

e kufizuar apo në nënstacionet e këtij niveli, ku nuk ka mundësi që të shtohen kapacitetet tjera të njëjta, në 

bazë të parashikimit të trendit të rritjes së ngarkesës dhe të shtimit të konsumatorëve, janë paraparë 

ngritjet e kapaciteteve në nivelin 110kV. Ngritja e kapaciteteve në nivelin 110kV  përzgjidhet  në  

marrëveshje me operatorin KOSTT duke marrë parasysh prioritetet dhe nevojat e shpërndarjes për 

zhvillim.  

Në nivelin 35kV përcillen ngarkesat e transformatorëve dhe në bazë të kërkesës së tyre shtohen kapacitete 

të reja të transformatorëve, që do të jenë një zgjidhje e përkohshme ose edhe afatgjate.  

Përzgjedhja e investimeve në nivelin e rrjetit 10kV është bërë në bazë të mbingarkesave në linja, 

humbjeve teknike dhe rëniet e tensionit të mëdha, SAIDI dhe SAIFI të lartë, rrjeti i vjetruar ose 

vështirësitë e ndryshme në mirëmbajtje. Për shkak se  kryesisht rrjeti është radial, në këto linja është 

paraparë që të rritet seksioni i përçuesit,  ndarja e linjës, vendosja e stabilimenteve shpërndarëse, vendosja 

e një pjese të linjës në një furnizim tjetër apo ndërrim i shtyllave apo përçuesit të vjetër për shkak të 

vështirësive të ndryshme në mirëmbajtje. Në rastin e linjave në qytet, investimet janë të drejtuara në linja 

kabllore por dhe eventualisht parashihen investime aty ku ka nevojë për furnizime alternative. Në bazë të 

analizave, investimi më i mirë për rrjetin 10kV është kalimi prej nivelit më të ulët të tensionit në nivelin 

më të lartë te tensionit, në këtë rast kalimi prej nivelit 10kV në nivelin 20kV të tensionit. Këto projekte të 

kalimit nga niveli 10kV i tensionit në nivelin 20kV të tensionit janë paraparë në nënstacionet 110/20(10) 

kV ku transformatorët e kanë mundësinë e operimit edhe në nivelin 20kV. Jo të gjithë transformatorët e 

kanë këtë mundësi, prandaj edhe kalimi në nivel 20kV është i kufizuar. 
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Për nivelin e rrjetit të tensionit të ulët do të ketë investime me fokus të theksuar, ku do të ketë rehabilitim 

dhe rikonstruim të rrjetit, ngritja e fuqisë së transformatorëve apo nënstacione të reja.  

Për të siguruar bashkërenditje me planet tjera të akterëve dhe për të shfrytëzuar rastin e synergjive dhe 

mundësive, vetëm-njëherë që mund të ekzistojnë gjatë dizajnimit ri-inxhinjierik, do të nevojiten studime 

për të zhvilluar MasterPlanin për Shpërndarjen e Energjisë Elektrike. Ky plan duhet të rekomandojë 

ndërmarrjen e projekteve dhe të paraqes hartën e rrugëve për zhvillim të mëtutjeshëm të objekteve të 

shpërndarjes  nga pika prej ku sasia e energjisë shpërndahet në rrjet deri te pika ku konsumatorët janë të 

kyçur, shërbyer dhe të matur. 

Me këto projekte KEDS do ta rehabilitojë rrjetin dhe do të përmirësojë kualitetin e energjisë elektrike 

duke plotësuar standardet teknike mbi parametrat teknike deri te konsumatori i fundit,  do të zvogëlojë 

humbjet teknike, do të përmirësojë sigurimin e furnizimit, do të zhvillojë dhe do të modernizojë rrjetin 

dhe sistemin e matjes. 
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SHTOJCAT 

1. Skema e SEE të Republikës së Kosovës - përfshi linjat dhe NS 35kV 

2. Tabela e përshkrimeve detale të projekteve që kanë përfunduar gjatë vitit 2013 

3. Tabela e projekteve dhe buxheti për vitet 2013-17  

4. Tabela e projekteve të Tensionit të Mesëm 

5. Tabela e projekteve të Tensionit të Ulët 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


